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Des de la Província
I SI SANT JOSEP DE CALASSANÇ
ES VA EQUIVOCAR?
Carles Such

A

quests dies, en moltes parts del món, se celebra la festa de San Josep de Calassanç. En col·legis, grups, comunitats… apareixen en boca de tots les qualitats, l’audàcia,
l’atreviment… que va tenir Calassanç en fundar la primera escola popular cristiana i gratuïta, vaja, l’escola per a tots. Però,
veient el que veiem, i vivint el que vivim, realment l’educació
provoca el que Calassanç va intuir o es va equivocar?
Llegisc a Calassanç i apareixen termes i expressions relacionats amb l’educació com: ‘canvi de vida’, ‘feliç transcurs
de tota la seva vida’, ‘transformació de la societat’, ‘salvació d’ànima i cos’, ‘remei eficaç, preventiu i curatiu del mal’,
‘ciutadans obedients i disciplinats’, ‘reforma universal dels
corromputs costums´…Uf! Em dóna vertigen continuar. I
em faig preguntes incòmodes: Calassanç fantasiava o parlava de la realitat que vivia? Va ser un teòric optimista i il·lús
o va constatar amb evidències aquests canvis en els seus
alumnes? Era una il·lusió i una esperança o la constatació de
l’experiència concreta?

Si es va equivocar, res més a parlar. Agrair a aquest bon
home la seua mirada bondadosa sobre el ministeri educatiu
i els seus efectes en els xiquets i joves, i donar un respir tranquil veient la realitat que vivim. Però, i si no es va equivocar?
Què està passant? Què estem fent?
No em caracteritze per ser pessimista, peque més d’il·lús
que de ‘cendrós’. Però les preguntes descarades són necessàries per a créixer. Jo he viscut al llarg de la meua vida
d’escolapi -mestre- aquests efectes als quals al·ludeix Calassanç? Haig de donar-me temps. Col·legis en bons barris (alguns han canviat el context per a assemblar-lo a nous barris
on el privat, l’interès personal o la pràctica consumista preval davant qualsevol mena de pensament col·lectiu pels més
pobres o necessitats), això és transformació social?
La majoria dels exalumnes de la majoria dels col·legis que
he estat, arriben a ser graduats universitaris, a accedir a treballs ben remunerats i a engrossir empreses importants la
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finalitat de les quals és mantenir el sistema capitalista en el
qual ens toca viure (no critique el sistema sinó la incidència
de l’educació que podríem provocar en ell), això és transformació social?
Gran part de la classe política que són els que tenen una
responsabilitat real per a aquest canvi i transformació, han
estudiat en col·legis inspirats en els valors evangèlics -com
els de Calassanç-, i quins polítics tenim?, és això transformació social?
Mire entre els nostres alumnes actuals (més enllà del tema
familiar -una cosa comuna en tota classe social-) i no veig
molta gent desastrada, refugiats, habitants de les bosses de
pobresa o en els llocs oblidats de les nostres urbs i pobles, a
qui estem servint?, és això transformació social?
Si aprofundisc més i busque persones que realment hagen
canviat, també les trobe: xiquets dels nostres processos
pastorals que es ‘reenganxen’ donant gratuïtament el seu
temps per a evangelitzar, que es vinculen a voluntariats, que
trien una professió mirant en el bé comú… i pense, és aques4
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ta l’única possibilitat real que tenim d’incidir socialment o
podem fer alguna cosa més?
Trobe escoles en llocs pobres (molt poques), iniciatives socials, brots d’educació no formal… Però això de Calassanç és
molt més: “Si des de la tendra infància, el xiquet és imbuït
diligentment en la Pietat i les Lletres ha de preveure’s amb
fonament un feliç desenvolupament de tota la seua vida”.
Quanta felicitat haurien d’aportar les nostres escoles a
aquest món que s’asfixia entre plàstics, el fum de la Amazonia que es crema i la gestió abusiva i insolidària dels recursos
naturals? Només fem que educar des de la més tendra infància i els indicadors de felicitat mundial baixen de manera
alarmant… En què es va equivocar sant Josep de Calassanç?
Potser, portant al banc dels acusats al sant dels xiquets per
fal·laç i pretensiós, ens adonem, mentre s’adorm davant les
nostres preguntes, divagacions i justificacions, que els que
caminem equivocats som nosaltres…
Gràcies, sant vell, per ser tan descarat.
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II Capítol Provincial Betània.
Nova Congregació Provincial

L

’Escola Pia Província Betània arrancà en 2012, fruit de la
unió de les Províncies de València i la Tercera Demarcació. Actualment, acull a vora 20.000 alumnes i 2.000 educadors en les seues més de 30 obres d’educació formal i no
formal a Espanya i Indonèsia.

Durant la celebració del II Capítol Provincial, el P. Jorge Iván
Ruiz ha estat elegit Prepòsit Provincial. Iván va nàixer a Madrid el 27 de maig de 1973, emeté la Professió Solemne en
1998 i rebé l’Ordenació Sacerdotal el 13 de setembre del
2000.
A proposta del nou P. Provincial, els membres capitulars han
elegit la Congregació Provincial que coordinarà el treball del
pròxim quadrienni i està formada per:
•
•
•
•

A

questa paraula serveix de lema per als col·legis escolapis i ens acompanyarà al llarg de tot aquest any escolar.
Aquest VIU! És un crit. Jesús viu. És l’anunci que Crist ha
ressuscitat. És el crit de qui descobreix que ni la mort, ni el
fracàs, ni aquells aspectes negatius de la vida tenen l’última
paraula. Que Déu, el nostre Pare, ens mostra que el seu amor
i bondat estan per damunt de tot. És el crit d’aquell que sent
realment que Déu està en la seua vida, en la vida, que mai
abandona els seus fills estimats, que es compromet a donar
vida a aquells que són capaços d’acollir-lo, com ho feu amb
el seu fill Jesucrist.

Però aquest VIU, també és un crit que et convida a viure plenament, amb sentit, a aprofitar cada segon de la seua vida.
Una vida que mereix ser viscuda i que Déu ens crida a viure-la en felicitat. És la invitació a viure de forma autèntica, de

P. Enrique Rodríguez Varas: Assistent de Gestió de
Recursos i Patrimoni.
P. Paco Molina: Assistent de Gestió Educativa.
P. Manel Camp: Assistent d’Identitat Carismàtica.
P. Eloy Marqués: Assistent d’Evangelització i Pastoral
Vocacional.

posar la nostra atenció en les coses importants, en les persones que estimem, d’aprendre a viure estimant, escoltant,
perdonant... és la invitació a no conformar-nos amb una vida
mediocre, basada en una vida virtual a través d’una pantalla.
Que aquest curs estiga ple de moments de vida, de trobada amb les persones volgudes, de temps compartits amb
aquells que estimem, d’activitats amb aquells que necessiten de la nostra ajuda.
Fes que aquest curs estiga ple de vida i no t’oblides durant
aquest any de viure. I no oblides apuntar en cada dia de la
teua vida una paraula: VIU!
JORGE IVÁN RUIZ
(P. PROVINCIAL. ESCOLA PIA BETÀNIA)
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Creixent
en comunió
A

quest curs l’Escola Pia Betània celebrava el seu II Capítol Provincial i ens animava a tots a créixer en comunió.
Efectivament, si volem que el nostre treball educatiu fructifique cal que famílies, educadors i alumnes anem tots a una
i fem tot el possible per a anar creixent en comunió. Quin és
el lloc més visible de la comunió? L’Eucaristia col·legial per
suposat. De manera mensual, ens reunim per a la celebrar
que Jesucrist ens estima i tots els qui acudim ens alegrem de
vore’ns i, estem segurs, que quants més siguem més comunió hi haurà entre tots nosaltres.
Ha estat un curs amb moltes iniciatives que en aquest moment costa de recordar i, sobretot, de fer esment d’algunes
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Xavier Figueres i Marco
perquè deixarem d’altres no menys importants. El projecte Arjé està implantant en totes les etapes i l’etapa inicial,
Betlem, està costant de consolidar-se perquè hi ha un grup
de famílies reduït que caldria anar consolidant per tal d’anar
proposant-los vies d’integració en l’Escola Pia. Els grups de
Moviment Calassanç han estat molt nombrosos i han funcionat gràcies a la col·laboració desinteressada i voluntària
de més de 20 professors i professores que durant tot el curs,
setmana a setmana, han estat preparant la reunió i acompanyant els vostres fills. Des d’ací un gran agraïment i, més
encara, als qui els han acompanyat durant l’estiu a Peralta, al
Camí de sant Jaume i Santo Toribio.
Quant a la renovació pedagògica, el Marc Pedagògic de Referència està implantant-se en totes les etapes de manera
progressiva. Les Festes de l’Aprenentatge que Infantil tenia
consolidades ja han passat a Primària i en Secundària i Batxillerat estan treballant-se nous projectes en els quals els
alumnes són els protagonistes. A partir de les propostes de
millora de les famílies i del propi Equip Directiu, al llarg del
curs s’ha estat realitzant una revisió dels materials digitals
elaborats pel professorat.
A banda d’això, el professorat s’ha format en diferents àmbits durant el curs. Cal destacar la realització d’un curs
d’Avaluació en el Segle XXI impartit per la sra. Eva Teba
que ha estat de gran ajuda i, en segon lloc, la formació per
a l’adaptació al nou Reglament que regula la protecció de
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dades. Tots dos ens han permés repensar la nostra forma
d’avaluar i conèixer la nova legislació al voltant de les dades
que tractem com a professors i centre.
Un altre aspecte important ha estat l’aprovació de tota una
legislació al voltant de l’educació inclusiva que ha finalitzat
aquest estiu. Tot això ha implicat i implicarà un nou paradigma en el tractament de la diversitat i, per tant, una adaptació
i renovació de tots els procediments i protocols relacionats
amb el Gabinet Psicopedagògic i Departament d’Orientació.
Si que considerem molt important que cada vegada les famílies valoren i coneixen més la seua funció i el seu treball.
També, durant aquest curs el centre ha passat dues auditories, la interna i l’externa. Aquestes auditories serveixen
per a verificar si el centre està complint amb els requisits
de la norma ISO 9001:2018 i, en aquest cas, el resultat ha
estat positiu malgrat que, sempre, hi ha No Conformitats
que cal resoldre. Actualment funcionem en un sistema multisite, és a dir, tota l’Escola Pia Betània és un mateix sistema
i, per tant, les No Conformitats d’un centre ens afecten a
nosaltres.
Igualment, l’Escola de Música i Dansa Calassanç continua la
seua marxa amb els seus alumnes que finalitzen els estudis
elementals, fan la prova d’accés, alguns continuen estudis
professionals, altres no... Però, tots ells fan possible que a
l’Escola Pia de Gandia la música i la dansa tinguen un lloc
molt important, contribuesquen al desenvolupament de les
intel·ligències múltiples i facen que la nostra vida siga un
poc més agradable.
Finalment, un any de comunió, de treball i de compartir amb
els alumnes, les famílies representades amb l’ACPA que colze a colze ens ha donat suport en tot el que hem necessitat
i fan possible que l’Escola Pia de Gandia continue la seua
tasca educativa i evangelitzadora.
7
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SER CRISTIANS,
ARA I ACÍ
P. Enric Ferrer, escolapi

V

ivim en una societat plural, complexa. Diverses cultures, religions, llengües... En altres èpoques també era complexa, però
la falta de comunicacions amb l’exterior feia pensar en el caràcter
únic, monolític, de la pròpia cultura. Ara els viatges, els moviments
migratoris, els mitjans de comunicació, entre altres condicionants,
ens han fet evident la pluralitat del nostre món en molts sentits,
però també ens ha permés de comprovar que la condició humana és idèntica en tot el món, encara que els colors locals poden
d’alguna manera fer-la múltiple i diversa. D’altra banda, no podem
viure sense referents, com la tradició, la família o la cultura, per tal
de no ser uns permanents desarrelats.
A la nostra ciutat, en els darrers vint anys, hem pogut conéixer
de primera mà la complexitat del nostre món actual, sobre tot
pel fenomen migratori. Costums, llengües i religions diferents de
la nostra així ho confirmen. Respecte de les religions a les nostres terres, tret del catolicisme majoritari, hi ha unes catorze tendències religioses, classificades com a religions, denominacions i
sectes, sense oblidar el sector dels no creients i indiferents. Una
tal complexitat religiosa té un evident impacte en l’educació i
pot ajudar a replantejar alguns aspectes de la formació humana i
cristiana dels nostres alumnes.
Més enllà dels prejudicis, el diàleg és l’única eixida possible per a
extraure un benefici de la diversitat. Els cristians dels primers segles ja van experimentar la difícil relació amb l’ambient religiós de
l’Imperi romà. Sant Pere va deixar una indicació molt vàlida per
a poder viure positivament el conflicte: Reconegueu en els vostres
cors el Crist com a Senyor; estigueu sempre a punt per a donar una
resposta a tot aquell que vos demane raó de la vostra esperança.
Però feu-ho suaument i amb respecte, mantenint la rectitud de la
consciència (I Pere 3,15-16). Per a donar raó, és a dir, una resposta
coherent i racional sobre la fe professada, l’esperança o el sentit
de la vida, és necessari conéixer bé el missatge de Jesús, saber
què suposa ser deixebles seus, tot respectant la pròpia identitat
i la de l’altre, sense cap imposició o proselitisme. El diàleg ha de
fugir de dos possibles extrems: el del fonamentalisme o la forta
identitat basada en una ideologia preparada a l’efecte; o l’acomodació a les modes del moment, per tal d’evitar enfrontaments. És
per això que el cristià dialogant, a més de reconéixer el do de la
fe, ha d’assumir-la lliurement i responsablement.
L’escola és un ambient ben propici per a formar-se personalment i
cristianament, i així estar preparat per a un diàleg autèntic, que tot
i reconéixer les diferències, busca aquells punts d’encontre que
poden fer-lo útil i constructiu. El llarg període de formació, que
pot arribar als quinze anys, un temps ben significatiu en el conjunt
del cicle vital dels humans, no ens hauria de permetre desaprofitar
totes les oportunitats de millorar la nostra personalitat, encara
que considerem que no té massa valor el que tan fàcilment, cada
dia, tenim a l’abast de la mà. Estem parlant d’una formació que
inclou alguns elements fonamentals per a la nostra vida.

8

Dins l’Escola Pia
Ser cristians ara i ací

Revista 2018 - 2019

En primer lloc, conéixer la Bíblia és conéixer la Paraula de Déu,
és a dir, la història de salvació, que és el camí que ens conduirà
a la plenitud del Regne. Com va dir sant Jeroni, el gran estudiós
de la Bíblia, ignorar les Escriptures és ignorar a Crist. Assaborir la
Bíblia implica conéixer com està escrita, els gèneres literaris, el
seu sentit autèntic. És la Paraula que anirà acompanyant sempre
la vida de cada cristià, en tots els moments fàcils o difícils de la
seua existència.
Una segona oportunitat ben important són les classes de Formació cristiana, de cultura religiosa. S’hi tracta de conéixer i
interpretar el missatge de Jesucrist, la història de la comunitat
cristiana, l’anàlisi, fins i tot científica, del fet religiós, present en
la major part del món actual, a més d’introduir-nos en els temes
més decisius de l’ètica.
Encara la programació general dels estudis, en una tercera aportació, a través de les assignatures, tant d’humanitats com de
ciències, ens ajuden a plantejar de forma rigorosa el diàleg entre
la fe i la cultura, entre altres aspectes.
Estos tres elements de la formació religiosa constitueixen una
bona preparació per a entrar més coherentment, des de la llibertat, en la vivència de les celebracions sagramentals, en la catequesi, en la pregària, en la meditació de la Paraula, de tal manera
que la fe siga anunciada, celebrada i testimoniada.
En aquest sentit no podem oblidar que l’essència del cristianisme
és Jesús de Natzaret, expressió de l’amor de Déu Pare, ungit per
l’Esperit, mort i ressuscitat per a la salvació de tots, Paraula definitiva per a la Humanitat, que per nosaltres s’ha fet pobre i solidari del destí de tots els hòmens i dones, per tal de conduir-los
a la vida per sempre.
En el camí cap a la plenitud de la vida, el cristià ha de fer el mateix
que va fer i continua fent Crist, tal com apareix en l’escena del juí
final (Mateu 25, 31-46). En el moment final de la història, Jesús diu
que quan tenia fam i set algú el va socórrer. Els presents voldran
saber com va ser això possible si en cap moment el van trobar
físicament en les seues vides. La resposta de Jesús expressa la
seua identificació amb tots aquells que han patit en el seu cos o
en el seu esperit: Tot allò que féieu a un d’aquests germans meus
més menuts, a mi m’ho féieu. Les primeres comunitats cristianes
ho van entendre perfectament, com ho expressa la primera carta de sant Joan 3,16: Hem conegut l’amor pel fet que Jesucrist ha
donat la vida per nosaltres. Per això, també nosaltres hem de donar
la vida pels germans.
Ser cristians ara i ací, en un món plural, no pot ser altra cosa que
viure de l’Esperit de Crist i ser testimonis del seu amor per tal de
construir un món millor, respectuós amb totes les persones que
hi viuen i s’esforcen per fer avançar el Regne de Déu.
9
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Borja Pinzón Forés

A

questa paraula serveix de lema per a tots els col·legis escolapis i ens acompanyarà al llarg de tot
el curs escolar

Una paraula molt curta però amb una gran transcendència. Aquest VIU, és un crit que et convida a
viure plenament, amb sentit, a aprofitar cada segon de la teua vida. Una vida que mereix ser viscuda
i que Déu ens crida a viure-la en felicitat. És la invitació a viure de forma autèntica, de posar la nostra
atenció en les coses importants, en les persones que estimem, d’aprendre a viure estimant, escoltant,
perdonant… és la invitació a no conformar-nos amb una vida mediocre, basada en una vida virtual a
través d’una pantalla.
L’Escola Pia i més concretament l’Escola Pia de Gandia té com a referencia aquesta paraula VIU
i com a mostra un botó:

El millor exemple o per a mi, sí que ho va ser, El Camí de Sant Jaume en Família. Quan vaig llegir la
possibilitat de fer-lo en família, un mar de dubtes em van acudir; sempre ho havia tingut en les meues
prioritats però en la meua família estaven entre les seues? Viatge en bus durant més de dotze hores,
compartir lliteres, banys, dutxes i menjar de vegades amb més de 300 persones, quilòmetres i més
quilòmetres a peu, estaria a l’altura?…passava el temps. Havíem de prendre una decisió. Sense moltes
reflexions ens vam llançar a l’aventura, però no sols la meua família; ja que en un no res acabarem sent
23 persones de l’Escola Pia de Gandia que s’embarcaven en una aventura d’estiu i que ens uniríem a un
grup de persones d’altres centres de l’Escola Pia: Aluche, Getafe, Alcalà, Sant Joaquim i Corunya.
Del grup de 23 persones van passar a ser de 53 amb un rang d’edat de 7 anys fins 81 anys, i el que en un
principi eren unes anònimes famílies es vam convertir en una gran família que porten l’Escola Pia en
el cor i això ho vaig notar al moment. Els dubtes del principi van durar uns segons ja que només pujar
al bus van conformar una sola família, amb una sola il·lusió. El primer dia del camí va començar com
les bodes (boda plujosa, boda joiosa) la pluja ens acompanyà tot el camí (no havia caminat mai durant
quasi set hores amb una dutxa portàtil), i ja des del primer dia la paraula en comunió ja començava a
calar en cadascú de nosaltres. Les successives etapes anaven confirmant que el sofriment de vegades
el fa sentir-te VIU.
En la quarta etapa, de Melide a Arzua, participàrem en una experiència de silenci, on cadascú havia de
fer una introspectiva de la seua vida, de sí mateix, de la família, de Déu…I els dies passaven, i arribàrem
a Santiago.
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Un del moments més emocionants, on les llàgrimes eixien entre cançó i cançó per l’entrada de la plaça
d’Obradoiro, moment que mai oblidaré i espere que la meua gran família ho recorde sempre.
Després d’aquesta experiència puc afirmar que l’Escola Pia de Gandia és un lloc VIU i que el
Carisma de Sant Josep de Calassanç està impregnat en tots nosaltres.
Que aquest curs estiga ple de moments de vida, de trobada amb les persones volgudes, de temps compartits amb aquells que estimem, d’activitats amb aquells que necessiten de la nostra ajuda. Fes que
aquest curs estiga ple de vida i no oblides durant enguany de viure. I no oblides apuntar en cada dia de
la teua agenda una paraula: VIU!
BON CAMÍ
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TITULARITAT

REPRESENTANT
DEL TITULAR

Equip Pastoral Local

Consell Escolar

EQUIPS DOCENTS

Associació de Pares i Mares

Famílies

Tutors de Curs / Aula

Seminaris Didàctics d'Àrees

EQUIPS DE CICLE

COORDINADORS D'ETAPA

DIRECCIÓ PEDAGÒGICA D'ETAPES
EI / EP
ESO / BATX.

GERENT

Equip de Gestió de Centre
DIRECCIÓ
GENERAL

COORDINACIÓ DE PASTORAL

Equip Acció Social

SECRETARIA
ADMINISTRACIÓ
PAS

EQUIP DIRECTIU *

COORDINACIÓ ACCIÓ SOCIAL

Equip d'Orientació i Atenció
a la Diversitat

Claustre de Professors

COORDINACIÓ D'ORIENTACIÓ i AD

Grup de Nous Educadors

Delegats de Curs

TUTOR DE NNEE
COORDINADOR TIC

Consell de Delegats

Alumnes

Coordinació de Qualitat

Comunitat Cristiana Escolàpia del Centre
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FCC (Infantil, Secundària i Batxillerat)
EDUCAT (Primària)
MENJADOR AUSOLAN-RCS

NETEJA

José Torres / Alfredo Ibáñez
José Maria Ferrairó / Aurora Arocas

PORTERS

secretaria.gandia@escolapiosbetania.es

Graciela Boix

SECRETARIA

adm.gandia@escolapiosbetania.es

Jose Antonio Delgado

ADMINISTRACIÓ

tic.gandia@escolapiosbetania.es

Vicent Bonet

RESPONSABLE TIC

Maria José Ferrerons

AULA D'INTEGRACIÓ SECUNDÀRIA

Milagros Mas

AULA D'INTEGRACIÓ PRIMÀRIA

pastoral1.gandia@escolapiosbetania.es

Luisa Pla

COORD. PASTORAL INFANTIL i PRIMÀRIA

gabinete.gandia@escolapiosbetania.es

Alicia Pascual (Infantil-Primària)

orientador.gandia@escolapiosbetania.es

Mª Dolores Sáez (ESO-Batxillerat)

ORIENTADORA ESCOLAR

gerente.gandia@escolapiosbetania.es

Mª Dolores Ribera

GERENT

Ana de Juncal
Adela Moncho
Arantxa Catalá
Sandra Peret
Esther Perelló
Jorge Ortín
Rosalia Ferrairó
Anabel Part
Concha Gómez
Rosa Femenia
Mª Carmen Alonso
Vicente Torres
Alejandra Sebastià
Elisa Cuquerella, Arantxa Ferri
Águeda Doménech
Fernando Martí
Piedad Peiró
Luisa Pla

Carlos Tormo
Vicente Vilar
Roberto Blasco
Lidia Colomer
Milagros Mas
Joan Llorca

Fernando Penalba
Reme Melo
Mª José Martí
P. José Luis Cuesta
Alicia Pascual

ESPECIALISTES INFANTIL - PRIMÀRIA

3 ANYS A
3 ANYS B
4 ANYS A
4 ANYS B
5 ANYS A
5 ANYS B
1r A
1r B
2n A
2n B
3r A
3r B
4t A
4t B
5é A
5é B
6é A
6é B

PROF. TUTORS INFANTIL - PRIMÀRIA

REPRESENTANT DE LA TITULARITAT F. Xavier Figueres titular.gandia@escolapiosbetania.es
DIRECTOR GENERAL Borja Pinzón dir.gandia@escolapiosbetania.es
DIRECTORA DE INFANTIL i PRIMÀRIA Piedad Peiró primaria.gandia@escolapiosbetania.es
DIRECTOR DE SECUNDÀRIA i BATXILLERAT Lorenzo Mellado esobto.gandia@escolapiosbetania.es
COORD. GENERAL PASTORAL ESO i BATX . Gonzalo Chirivella pastoral2.gandia@escolapiosbetania.es
COORDINADOR ACCIÓ SOCIAL Vicente Torres social.gandia@escolapiosbetania.es
COORDINADORA DE QUALITAT Adela Ribera calidad.gandia@escolapiosbetania.es

Nati Guillot
Gema Ferri, Andrea Solanes
Alícia Peiró
Paloma Nadal
Teresa Gimeno
Cristina Abeledo
José Vercher
Núria Ribera
Carolina Garcia
Juan Luis Pérez
Mª C. Fuixench, Lidia Molina
Gonzalo Chirivella
Isabel Pavia
David Melo
Raquel Bataller

Mª Dolores Sáez
Héctor Morant
Rafa Gomar
Borja Pinzón
F. Xavier Figueres
Xelo Gonzàlez
Alícia Izquierdo
Víctor Colomer

Carlos Costa
Graciela Pedro
Lorenzo Mellado
Karina Mestre
Mª José Ferrerons
Loles Ribera
Adela Ribera
Pep Pla

PROF. NO TUTORS SECUNDÀRIA - BATXILLERAT

1r A ESO
1r B ESO
2n A ESO
2n B ESO
3r A ESO
3r B ESO
3r C ESO
3r PMAR
4t A ESO
4t B ESO
4t PR4
1r BTX Ciències
1r BTX Humanitats
2n BTX Ciències
2n BTX Humanitats

PROF. TUTORS SECUNDÀRIA - BATXILLERAT

P. Enric Ferrer, P. Víctor Martínez, P. José Luis Cuesta

COMUNITAT ESCOLÀPIA

Curs 2019 - 2020
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HEM DE LIMITAR LA CONDUCTA DELS
NOSTRES FILLS? ORIENTACIONS PER A
PARES I EDUCADORS

D

esenvolupar vincles estables amb l’entorn i els adults
suposa un procés d’aprenentatge de l’autoregulació i el
domini de sí mateix que ha d’iniciar-se des de la infància.
Aquestes orientacions poden contribuir a incrementar
l’habilitat de pares i educadors per a arribar a actuacions
concretes que ajuden a la millora de la convivència en els
diferents entorns. Destacaríem les següents:

a) Ser clar i específic. Els límits han de ser clars, específics,
senzills i positius; les instruccions generals i la informació
vaga o genèrica desborden al xiquet i mai sabrà el que esperem d’ell. El que sí que li serà útil són les instruccions concretes transmeses amb afecte, per exemple: “Després de jugar,
recull els joguets i col·loca’ls en l’armari”.
b) Objectius clars del que pretenem quan eduquem.
Aquests objectius han de ser pocs, formulats i compartits
pels educadors del xiquet, de tal manera que se senten compromesos amb la fi que persegueixen. Requereixen temps
per a ser consensuats, fins i tot a vegades concretar-los per
escrit. A més, convé revisar-los si se sospita que s’han oblidat o ja s’han quedat desfasats per l’evolució del xiquet o les
circumstàncies.
c) Actuar i fugir dels discursos. Una vegada que el xiquet
té clar quina ha de ser la seua actuació, és contraproduent
invertir temps en discursos per a convéncer-lo. Hem d’assegurar-nos que el xiquet ha entés la conducta desitjable; una
vegada que el xiquet ja sap què ha de fer, si no ho fa actue
conseqüentment i augmentarà la seua autoritat.
d) Els límits han de formular-se de manera positiva. S’ha
d’informar del que cal fer i no del que no cal fer. Per exemple, és preferible dir: “quan t’asseguis posa l’esquena recta”,
en lloc de “no t’asseguis així, corbat”.
e) Donar temps d’aprenentatge. Una vegada que hem
donat les instruccions concretes i clares, les primeres vegades que el xiquet les posa en pràctica necessita atenció i
suport. Són maneres d’actuar noves per a ell i requereix un
temps i una pràctica guiada. Quan s’estableix una disciplina
raonable, els xics no sols aprenen a acceptar límits, regles i
restriccions, sinó que ells mateixos se les imposen i d’aquesta manera aprenen una regla bàsica: ajornar la recompensa
immediata per l’assoliment d’un objectiu a més llarg termini.
f) Valorar els seus intents i esforços per millorar. Ressaltar el que fa bé. No se’ls ha d’exigir per damunt de les
seues possibilitats. L’autocontrol requereix un entrenament
i conseqüentment necessita repetició i pràctica. Si perseverem aconseguirem que incorporen la conducta a aconseguir. Al xiquet, com a l’adult, li encanta tindre èxit i que li ho
reconeguen.
g) Mostrar-se ferm però amable és una bona manera que
els nostres fills paren atenció i seguisquen les instruccions.
Els límits ferms són més ben aplicats amb una veu segura,
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sense crits, mirar-li directe als ulls, mostrar serietat en el rostre i sense manifestar alteració emocional.
h) Incorporar als fills en l’establiment de límits. És la manera d’assegurar la seua cooperació en el seguiment de les
normes i entrenar-lo en la pràctica i presa de decisions. Parlar amb els fills dels problemes i de les normes facilita una
guia per al seu propi comportament i l’autocontrol.
i) Reconéixer els propis errors. El reconeixement d’un
error per part dels pares dóna seguretat i tranquil·litat al
xiquet i l’anima a prendre decisions, encara que es puga
equivocar; perquè els errors no són fracassos, sinó equivocacions que ens diuen el que hem d’evitar.
j) Quan va a fer-se algun advertiment és convenient sempre començar amb un comentari sobre una cosa positiva,
després donar la indicació correctiva i acabar posant l’accent
en algun assoliment. Això els estimula i els encoratja a esforçar-se per millorar.
k) Confiar en el nostre fill. La confiança és una de les paraules clau. L’autoritat positiva suposa que el xiquet tinga
confiança en els pares. És molt difícil que això ocórrega si els
adults no donen exemple de confiança en el xiquet.

Quins errors haurien d’evitar-se?
És comprensible i habitual que els pares que intenten educar als seus fills s’equivoquen; allò important és intentar-ho,
procurant revisar i comentar les actuacions. En educació el
que deixa petjada en el xiquet no és el que es fa una vegada,
sinó el que es fa de manera perseverant i dins de la coherència. A continuació, presentem els que amb més freqüència
afebleixen i disminueixen l’autoritat dels pares.

• La permissivitat. És impossible educar sense intervindre.
El xiquet, quan naix, no té consciència del que és bo ni del
que és dolent. Els adults som els que hem de dir-li el que
està bé o el que està malament. Els xiquets necessiten referents i límits per a créixer segurs i feliços.
• Cedir després de dir “no”. Una vegada que els pares han
decidit actuar, la primera norma que s’ha de respectar és la
del “no”, el no és innegociable. Aquest sol ser l’error més freqüent i el que més mal fa als xiquets. Quan els pares vagen
a dir “no” al seu fill, és necessari que prèviament ho pensen
bé, perquè desacredita desdir-se. Els xiquets són molt hàbils
en parodiar gestos per a produir compassió o bé obtindre el
perdó dels seus pares.

Dins l’Escola Pia
Departament d_Orientació

• Abusar de l’autoritarisme. És el pol oposat de la permissivitat. L’intent que el xiquet faça tot el que els pares volen té
com a conseqüències l’anul·lació de la iniciativa i personalitat
dels seus fills. L’autoritarisme només persegueix l’obediència
cega, fent als fills submisos i sense capacitat d’autodomini.
• Falta de coherència. Les reaccions dels pares han d’estar sempre dins d’una mateixa línia de coherència davant els
mateixos fets. El nostre estat d’ànim ha d’influir el menys
possible en la importància que es dóna als fets.
• Cridar i perdre el control. A vegades és difícil mantindre
l’autocontrol necessari davant determinats fets i els pares
sucumbim més del que volguérem en major o menor mesura. Perdre el control suposa un abús de la força que comporta una deterioració de l’autoestima per al xiquet. A més, no
oblidem que, quan actuem per impuls o descontrol emocional, el xiquet s’acostuma als crits i els insults i ho pren com
una rutina més.
• No complir les conseqüències establides o acordades
suposa una reculada en l’autoritat de l’adult. Per tant, les
conseqüències han de ser realistes i fàcils d’aplicar.
• No establir ponts per a negociar. No negociar mai implica rigidesa i inflexibilitat. Suposa autoritarisme i, per tant,
incomunicació. Probablement aquesta manera d’actuar provocarà que en l’adolescència es deterioren les relacions entre els pares i els fills.
• No escoltar als fills. En ocasions els pares manifesten que
els seus fills no els escolten. En alguns contextos, els pares
no han escoltat als seus fills ni han establit la interacció ne-
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cessària interessant-se pels seus problemes o les seues il·lusions; probablement els han jutjat, avaluat i concretat el que
havien de fer, però no els han escoltat ni han intentat mantindre un diàleg amb assiduïtat.
• Exigir èxits immediats. L’èxit i la competitivitat estan
presents com una obsessió en bastants pares. Molts pares
basen la seua competència en l’èxit acadèmic dels seus fills
sense detindre’s a analitzar la seua formació en valors ètics
i morals.
Qualsevol actuació en la relació amb els fills ha d’anar acompanyada de dos requisits imprescindibles: amor i sentit
comú. L’amor suposa prendre decisions que, encara que a
vegades resulten doloroses a curt termini per als pares i per
als fills, després són valorades de tal manera que suposen un
benestar en la convivència familiar. El sentit comú permet
que s’aplique la tècnica adequada en el moment precís i amb
la intensitat apropiada, en funció del xiquet, de l’adult i de la
situació en concret.
Finalment, l’escolta activa cap als nostres fills pot transmetre’ls confiança i habilitat per a manejar els seus sentiments
i problemes. És una escolta respectuosa que els inspira
respecte per ells mateixos. El simple fet d’escoltar-los activament fa que a vegades el nostre fill vaja trobant la seua
manera de resoldre el seu problema sense que hàgem
d’intervindre.
Mª Dolores Sáez
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Xiquet desobedient o
problemes de conducta?
ALICIA PASCUAL
Orientadora educativa en infantil i primària
Molts pares senten la preocupació quan observen que el seu fill/a és desobedient i, més, quan es dóna de manera freqüent, acabant el dia esgotats, exhaustos, amb la sensació d’haver-se passat el dia cridant l’atenció,
repetint ordre rere ordre i fins i tot renyant de manera constant.
Que un xiquet/a desobeïsca alguna vegada als seus pares, és normal, i fins
i tot, alguna que altra “malifeta”, però cal poder tindre el control d’aquesta
situació. Per això, necessitem saber quan existeix un problema de conducta, en quin nivell se situa, què pautes educatives són inadequades, així
com què es pot fer per a tractar-los.
Davant els problemes de conducta, podem distingir tres nivells. En primer
lloc, estan els problemes de caràcter lleu, que es refereixen a les conseqüències que els seus comportaments tenen en el propi xiquet/a i en
els altres, mitjançant conductes relacionades amb no fer cas als seus pares, molestar als seus germans, no recollir els seus joguets o pertinences,
incomplir algunes normes, discutir les decisions dels pares proposant alternatives, fer com que no escolten o responen obertament que no volen
atacar una ordre donada pels seus pares.
En segon lloc, es troben els problemes de caràcter moderat, on les conseqüències són més considerables per al xiquet/a i la dinàmica familiar,
mitjançant conductes tals com rabinades quan se’ls porta la contrària o
per aconseguir el que volen, entremaliadures de major intensitat i fetes
amb intenció, enganys o mentides en algunes ocasions, discussions cada
vegada més freqüents amb els pares i maneig d’ells aconseguint que canvien les seues decisions inicials.
En tercer lloc, es trobarien els problemes de caràcter greu, on els pares
poden arribar a sentir temor cap als seus fills, mitjançant conductes tals
com la pèrdua de respecte cap als seus progenitors, tenint la sensació
d’haver perdut l’autoritat i el control dels seus fills. A més, els pares reben
amenaces amb freqüència. Els seus fills es mostren desafiadors i negativistes enfront de l’autoritat dels seus progenitors, mostren reaccions desproporcionades (trencar mobles o destrossar altres coses de casa) quan
s’enfaden o se’ls nega una petició, etc.
Davant això, s’ha de saber que els problemes de conducta no es donen
de sobte, sinó que van sorgint de manera progressiva i no es resolen sols
amb el pas del temps, per la qual cosa resulta fonamental que els pares
assumisquen la responsabilitat de ser pare o mare.
Els factors que solen augmentar la probabilitat que apareguen problemes
de conducta o es consoliden són tres: les pautes educatives inadequades
per part dels pares, situacions del context familiar i característiques del
propi xiquet/a.
En referència a les pautes educatives inadequades cal destacar:
•

Falta d’acord entre la parella quan el missatge que rep el xiquet/a
per part del seu pare i de la seua mare no és similar o és contradic-

tori, quan un d’ells desautoritza a l’altre, quan un es desentén o se
sent al marge de l’educació del menor o hi ha discrepància entre la
manera d’educar.
•
Falta de límits i de normes clares i concretes.
•
Sistema de normes incoherents quan n’hi ha però no es compleixen, quan s’incompleixen les mesures que s’adopten o no es respecten i no hi ha conseqüències.
•
El xiquet/a aprèn que portar-se malament li resulta rendible
quan així aconsegueix que li paren atenció o aconsegueix canviar les
decisions dels seus pares.
•
Els pares no són exemple positiu per als seus fills sobre com
comportar-se amb els altres, com afrontar les pròpies responsabilitats, com reaccionar davant les frustracions, com canalitzar l’enuig,
etc.
•
Els pares no reforcen els comportaments adequats dels seus
fills perquè arriben a prestar més atenció als comportaments inadequats i se’ls oblida atendre o reforçar al menor quan “es porta bé”.
En referència a les situacions del context familiar que influeixen en els
problemes de conducta, cal destacar els següent:
•

L’estrés familiar, que provoca que els pares estiguen més cansats i
siguen més impacients, per la qual cosa els resulta complicat prestar
una atenció adequada als seus fills.
•
Canvis freqüents de cuidador (pares, avis, altres familiars, cangurs, etc.) pel que els resulta difícil mantindre unes pautes educatives uniformes, ja que, en uns casos, cadascun actuarà segons el seu
criteri i en uns altres buscaran el més còmode amb la condició que el
xiquet/als deixe tranquils.
•
La falta d’una rutina estable que provoca en el xiquet/a canvis constants desestabilitzants, els sotmeten a major estrés i
desestabilització.
En referència a les característiques del propi xiquet/a s’ha de destacar:
•

El temperament del xiquet/a quan a conseqüència de l’educació i
l’experiència es van destacant per ser més irascibles, amb emotivitat
més intensa i amb tendència a interpretar certs senyals dels altres
com a amenaça.
•
Baixa tolerància a la frustració.
•
Poca capacitat per a ajornar recompenses.
•
Presència de necessitats educatives especials, tals com impulsivitat i falta d’autocontrol, problemes de comunicació i dificultats
greus d’interacció social.
•
Somni nocturn insuficient.
•
Conductes apreses, és a dir, quan aprenen a obtindre beneficis del
seu comportament negatiu.
Per tot l’anterior, és necessari tindre en compte quatre mesures importants:
1.
2.
3.
4.
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Acord entre la parella, el qual consisteix a aconseguir l’acord sobre
com educar als fills i com actuar enfront del problema de conducta.
Establir normes i límits, ja que els permetrà tindre clar que està
permés i què no.
Posar les normes en pràctica.
Utilitzar el reforç positiu, ja que aquelles conductes que es reforcen tenen més probabilitat de tornar-se a repetir i consolidar-se.

Dins l’Escola Pia
Aula Pedagogia Terapèutica
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AULA PT PRIMÀRIA
E

l col·legi “Escola Pia” compta amb l’aula de Pedagogia Terapèutica (PT), des de la qual es pretén respondre a les
necessitats educatives individuals dels alumnes de la millor
manera possible, atesa la diversitat i heterogeneïtat d’una
forma constructiva.
Cada xiquet posseeix un ritme diferent, quant al procés de
desenvolupament i maduració, a més de circumstàncies externes que poden influir en aquest desenvolupament i hem
d’adequar-nos a aquest ritme en el procés d’aprenentatge.
En aquesta aula s’atenen de manera individualitzada o en
grup reduït, les necessitats d’aprenentatge concretes de
cada alumne, ja bé siguen aspectes que li costen més o que
s’hagen d’elevar més, ajudant-lo així a la integració posterior
a l’aula de referència. Es treballa amb materials molt manipulatius i visuals, amb una constant supervisió, participació
i motivació.
Quan es considera que és més beneficiós per a l’alumne, hi
ha ocasions que es treballa dins de l’aula ordinària, sempre
intentant la major integració possible.
•
•
•
•
•
•
•

•

processos d’investigació estimulant la creativitat de
l’alumne.
Elaboració de programacions adaptades a cada alumne
en l’assignatura o assignatures on aquest mostre algun
tipus de dificultat. En aquest sentit, es parteix del nivell on l’alumne es troba i es treballa a partir d’ací. Aquestes adaptacions permeten que l’alumne no perda
autoestima en veure que va aconseguint assoliments i
que va evolucionant al seu ritme.

Tot el treball que es realitza en aquesta aula està coordinat
per un equip de professionals format per: el tutor o tutora
de l’alumne, els professors d’àrea, l’Orientadora i la mestra
de PT.
Des del Gabinet Psicopedagògic s’emporta una supervisió
d’aquest treball i un seguiment regular de l’evolució de cadascun dels alumnes a més de donar-nos pautes, orientar a
tot el professorat i informar i orientar a les famílies.
És una gran labor que persegueix l’optimització del desenvolupament d’aquests alumnes, a través d’una educació humanitzada i integral.

Els aspectes que es treballen a l’aula de Pedagogia
terapèutica són els següents:
Estimulació de l’expressió oral i comunicació.
Millora de la lectura i escriptura en alumnes que puguen mostrar alguna dificultat en aquest sentit.
Desenvolupament d’estratègies d’atenció i
concentració.
Estimulació de la planificació, de l’organització del
temps i fomentar el repàs.
Elaboració i adaptació del material didàctic individualitzat a cada alumne.
Realització d’activitats més complexes que suposen
17
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AULA PT
SECUNDÀRIA

L

’aula de Pedagogia Terapèutica de Secundària, es planteja com una oportunitat més per a atendre la diversitat
del nostre alumnat, amb dificultats d’aprenentatge de molt
diferent índole. En general acudeixen un nombre determinat de sessions al llarg de la setmana per a rebre suport en
aquelles àrees o àmbits que ho necessiten. No obstant això,
la mestra de PT també treballa dins de l’aula ordinària. Des
del departament d’Orientació apostem per la inclusió i la
gestió conjunta de l’aula per part del professor i del mestre
de pedagogia terapèutica (PT), com a estratègia bàsica i un
plantejament coherent cap a una escola realment inclusiva.
La gestió conjunta i cooperativa de l’aula contribueix al fet
que es produïsquen els canvis necessaris per a una resposta
a la diversitat molt més eficaç.
Les activitats són molt diverses, depenent sempre de les
característiques, les necessitats i el nivell de competència
curricular que assolix l’alumne o alumna. Per a uns serà una
tasca de reforç continuat dels continguts que integren les
Programacions d’Aula (identificant dificultats i utilitzant diferents tècniques metodològiques…), aproximant-los el més
possible al nivell escolar propi del seu grup, cicle i etapa.
Per a uns altres es tractarà d’extraure el màxim potencial
d’aprenentatge, assolint l’aplicació funcional dels continguts
escolars en el desenvolupament de la seua vida diària. En
aquest cas serà necessari l’ajust curricular i didàctic a les necessitats educatives de l’alumne o alumna.
Què és un aula sinó un ampli ventall de diversitats?
L’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge, intel·ligències,
canals preferents d’entrada de la informació, estils d’aprenentatge, etc. han de ser l’objectiu. Caminem, per tant, en
aquesta direcció!

Dins l’Escola Pia
Qualitat educativa
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Qualitat educativa
—

LA SEUA OPINIÓ
ÉS IMPORTANT
Adela Ribera Gregori,
Coordinadora de Qualitat

E

ls resultats analitzats han sigut extrets per una enquesta
de satisfacció que es passa als pares de tots els cursos i
als alumnes a partir de 5é de Primària fins a 2n de Batxillerat.
Quant als pares s’han recollit 301 enquestes que representen
el 34% de la mostra total; cal destacar que no és satisfactori
el nivell de respostes ja que en cap etapa s’arriba al 50% de
la participació; el seu número sol ha augmentat en 3 enquestes, malgrat la difusió donada en la pàgina web i haver enviat
dues vegades l’enllaç per la plataforma Educamos. Quant als
alumnes, en comptes d’una enquesta, es tractaria d’un cens
ja que tots els alumnes de 5é de Primària fins a 2n de Batxillerat la realitzen en una hora de classe. També dins del mesurament de resultats utilitzem dades objectives que analitzem.
En general els resultats són en la gran majoria satisfactoris
i en alguns casos en concret s’hauran de valorar i proposar
accions per a modificar els resultats.
En el col·legi es recull informació per classes i s’agrupen les
dades per etapes i al final s’obté un resultat total dels següents processos que s’exposa a manera de resum en les
següents taules. Els indicadors principals són:
PC01. Acció Docent.

PC02. Atenció a la Diversitat.
PC03. Gabinet Psicopedagògic i Departament
d’Orientació.
PARES

ALUMNES

Satisfacció amb les orientacions rebudes després
d’entrevista

95%

---

Número entrevistes INF-PRIM

84

25

Número d’entrevistes ESO-BATX

62

28

Nombre d’avaluacions psicopedagògiques

---

101

PC04. Acció Tutorial.
PARES

ALUMNES

Satisfacció amb la relació i el seguiment del tutor

82%

79%

% Assistència a les reunions grupals

83%

---

Satisfacció amb els temes tractats en tutoria
Satisfacció amb les orientacions personals i manera
d’estudiar
Satisfacció respecte la resolució de problemes

---

70%

70%

66%

---

61%

PC05. Acció Pastoral.
PARES

ALUMNES

73%

Satisfacció amb la formació cristiana en horari escolar

81%

58%

Satisfacció amb la relació i atenció del professorat

80%

79%

73%

Satisfacció amb la informació dels progressos i dificultats

Satisfacció amb la formació cristiana en horari
extraescolar
Satisfacció amb la formació en valors

82%

67%

PARES
Satisfacció amb el mètode d’ensenyament

ALUMNES

68%

78%

61%

Satisfacció forma d’avaluar

---

69%

% Promoció Alumnes 6é de primària

---

98%

% Obtenció títol GES al juny

---

78%

% Obtenció títol GES alumnes PR4

---

88%

% Obtenció títol GES (ordinària + extraordinària)

---

99%

% Obtenció Títol Batxiller al juny

---

90%

% Alumnes que aproven les PAU

---

100%

% Obtenció Títol Batxiller (ordinària + extraordinària)

---

97%

% Assistència als retirs

---

23%

% Assistència a les experiències d’estiu

---

22%

PC06. Activitats extraescolars i complementàries.
PARES

ALUMNES

Satisfacció eixides culturals

84%

68%

Satisfacció activitats extraescolars

78%

---
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PC07. Relacions públiques.
PARES

ALUMNES

Satisfacció informació i continguts de la pàgina web

81%

---

Recomanaries el col·legi a altres famílies

82%

70%

PC08. Serveis escolars. Menjador.
PARES
Satisfacció amb el menjador
% Alumnes que utilitzen el menjador

ALUMNES

62%

53%

---

28%

PC09. Acció Social.

Satisfacció amb les campanyes d’Acció Social

PARES

ALUMNES

75%

73%

PARES

ALUMNES

77%

61%

---

23

han incrementat diversos indicadors com la satisfacció dels
pares i dels alumnes amb la relació i atenció dels professors,
la relació amb el tutor/a, l’orientació personal i estudis futurs, temes tractats en la tutoria, etc.
Així doncs, es constata que durant aquest curs en Batxillerat
ha existit un ambient molt més agradable que el que es manifesta en Secundària, circumstància bastant habitual atés
que els problemes de disciplina se situen més en aqueixa
etapa.
Quant a l’accés a la plataforma Eduquem és important constatar que tots els estaments de la comunitat educativa, pares, alumnes i professors, han augmentat la seua utilització
de la plataforma Eduquem.

PC11. Convivència.
Satisfacció convivència i disciplina a l’aula.
Núm. d’expedients disciplinaris

PARES

ALUMNES

Satisfacció instal·lacions pedagògiques

78%

72%

Satisfacció instal·lacions esportives

69%

63%

Al llarg del curs 2018-2019 la satisfacció per part de les famílies i els alumnes s’ha aconseguit mantindre i, fins i tot, incrementar en alguns indicadors tant objectius com subjectius.
Respecte l’acció docent, calen destacar els bons resultats
acadèmics en els tres finals d’etapa del nostre centre; així,
en 6é de Primària el 98% de l’alumnat ha promocionat, en
4t ESO el 99% de l’alumnat ha obtingut el títol de Graduat
en Educació Secundària i, finalment, en 2n Batxillerat el 90%
de l’alumnat va obtindre el títol de Batxillerat al juny i el
97% al juliol. Tot això mostra que la implantació de les noves
metodologies, de l’iPad i dels materials elaborats pel professorat han suposat un bon rendiment acadèmic de l’alumnat
que s’ha vist reflectit en última instància amb l’obtenció d’un
100% d’alumnes que van superar les PAU i sent el millor centre de la ciutat de Gandia quant als seus resultats.

Respecte a les baixes han disminuït en tots els nivells excepte en 3r ESO, atés que aquest curs el criteri de comptabilització de les baixes s’ha modificat tenint-se en compte també
tots aquells alumnes que podent seguir en el nostre centre,
han preferit marxar a un altre per a fer FP Bàsica o incorporar-se al món laboral.
I en referència a les sol·licituds, cal destacar que en un context de baixada molt important de la natalitat les sol·licituds
per al nivell de 3 anys s’han mantingut en 47 peticions en
primera opció però que en segones i restants opcions, s’han
cobert les 50 places que s’oferien. En el curs de 3r d’ESO,
malgrat fins ben entrat el mes de juliol no saber si la tercera
unitat estaria en funcionament el pròxim curs, van hi haure
11 sol·licituds que s’han admés. Finalment, en 1r de Batxillerat hi hagueren 91 sol·licituds de manera que 21 sol·licitants
hagueren d’anar-se’n a un altre centre a estudiar batxillerat.
Amb tot això, sense fer una anàlisi minuciosa que no correspon, cal destacar que el 82% de les famílies del nostre
centre recomanaria el Col·legi a altres famílies. Aquest nivell
des de fa quatre anys està pujant i considerem que és una
mostra molt significativa de la satisfacció i confiança de les
famílies en el bon fer dels professors del nostre centre.
Adela Ribera Gregori, Coordinadora de Qualitat

Quant a indicadors subjectius de satisfacció, en general
s’han mantingut en els seus nivells ja satisfactoris o han augmentat; és important constatar que en l’etapa de Batxillerat
20
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GRAN PARTICIPACIÓ EN
LA JORNADA DE PORTES
OBERTES

E

l 13 d’abril celebràrem la Jornada de Portes Obertes amb més de 200 famílies interessades amb la
proposta educativa de l’Escola Pia de Gandia. Gràcies a la col·laboració del professorat que ha acompanyat a les famílies en els diferents recorreguts per a Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat i els
alumnes de Secundària (4t d’ESO especialment) i 1r de Batxillerat, les famílies juntament amb els seus
fills i filles han pogut conèixer les diferents i renovades instal·lacions del nostre centre: aules d’Infantil
amb pantalles interactives, menjador nou amb muralla del segle XVI, sala de dansa i aula de Fasolet de
l’Escola de Música i Dansa Calassanç, classes amb projectors, ordinador i connexió wifi, aules de Tecnologia, Informàtica i Dibuix, capella, pati d’Infantil amb rocòdrom, etc. A més a més, han pogut conèixer
el nostre projecte de pastoral Arjé i el Marc Pedagògic de Referència que s’està implantant amb la introducció de noves metodologies i l’ús de l’iPad a partir de cinqué de Primària. Els agraïm la seua confiança
i interés per l’Escola Pia de Gandia.
21
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Inversions i millores
—

ANY RERE ANY LES
INSTAL·LACIONS VAN
MILLORANT-SE
E

l nostre centre porta més de 200 anys a la ciutat de Gandia amb els escolapis al capdavant però l’edifici de l’Escola
Pia i antiga Universitat dels Jesuïtes fa més de 450 anys que
es va començar a construir i, per això, cada any requereix
d’unes tasques de manteniment per tal que es conserve amb
les millors condicions.
Durant el curs 2018-2019, es disposaren unes baranes als
finestrals que donen a l’Avinguda d’Alacant i a la Plaça de
l’Escola Pia de les noves aules de Secundària i Batxillerat per
tal que els alumnes no isqueren als balcons i evitar qualsevol
accident. A més, s’instal·là un passamans a l’escala que dóna
accés a l’aula de psicomotricitat d’Infantil per tal de facilitar
la pujada dels més menuts.
Ja, durant l’estiu, s’iniciaren els habituals treballs de manteniment dels dos edificis i algunes obres necessàries per al
bon funcionament del centre. Així, en l’edifici de Primària
després de la realització del nou menjador, sala de dansa-usos múltiples i capella, calia una consergeria que fins
aleshores s’havia situat dins del gimnàs. Aleshores es decidí construir a l’entrada pel carrer Sant Francesc de Borja la
nova consergeria amb un nou local que allotjara la botiga de
Ditext a Gandia de manera permanent encarregant-se de la
venda d’uniformes durant tot l’any i de llibres en el mes de
setembre.

per tal de complir amb la normativa d’accessibilitat. Semblen
qüestions menudes però molt necessàries per a tots aquells
que en algun moment requereixen del seu ús.
Per últim, a l’edifici de Primària, dalt del menjador, a la terrassa del costat del Torrelló del Pi, s’ha habilitat la zona de
l’hort escolar dins del Projecte que es va presentar a la Conselleria d’Educació d’Hort Escolar.
Quant als dos edificis, s’han realitzat treballs de pintura als
dos patis i s’han pintat les dues portes d’accés. Respecte la
instal·lació informàtica, s’ha disposat que tots els ordinadors
de les classes estiguen connectats per cable a la xarxa a fi
que la projecció a través d’iPad siga el més ràpida i nítida
possible i no depenga del funcionament de la wifi.
Finalment, al claustre de l’antiga Universitat s’ha pintat tota
la façana interior que presentava ja molts defectes a causa
de la pluja.

D’altra banda, en Primària s’han adequat les rampes d’entrada pel carrer Sant Francesc de Borja i d’accés al gimnàs

Per suposat que tot això és possible gràcies a la seua inestimable col·laboració. Tots els qui participen amb l’Ajuda a
l’Educació, han contribuït amb el seu esforç i solidaritat a
què el centre cada dia estiga més renovat i preparat per a
impartir el currículum en totes les seues dimensions. L’Equip
Directiu i l’Equip de Gestió del Centre els agraeix profundament la seua col·laboració i ajuda. I, el més important és el
que els seus fills i filles puguen disfrutar de totes aquestes
renovades instal·lacions.

HORT ESCOLAR

HORT ESCOLAR
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CONSERGERIA PRIMÀRIA

CONSERGERIA PRIMÀRIA

CONSERGERIA PRIMÀRIA

CONSERGERIA PRIMÀRIA

CONSERGERIA PRIMÀRIA

CONSERGERIA PRIMÀRIA

RAMPES PRIMÀRIA

RAMPES PRIMÀRIA
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TENDA UNIFORMES I LLIBRES DITEXT

TENDA UNIFORMES I LLIBRES DITEXT

TENDA UNIFORMES I LLIBRES DITEXT

TENDA UNIFORMES I LLIBRES DITEXT

TENDA UNIFORMES I LLIBRES DITEXT

TENDA UNIFORMES I LLIBRES DITEXT

PINTURA PATI SECUNDÀRIA

PINTURA PATI SECUNDÀRIA
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PINTURA PATI SECUNDÀRIA

PINTURA PATI SECUNDÀRIA

PINTURA PATI SECUNDÀRIA

RAMPES PRIMÀRIA

RAMPES PRIMÀRIA

FAÇANA INTERIOR CLAUSTRE

FAÇANA INTERIOR CLAUSTRE

TENDA UNIFORMES I LLIBRES DI TEXT
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LA LLISTA DELS MILLORS COL·LEGIS DEL DIARI EL MUNDO,
SITUA EL NOSTRE CENTRE EN LA POSICIÓ 25

U

n altre any el nostre centre apareix en la llista dels 50 millors col·legis privats i concertats de la Comunitat Valenciana publicada pel diari El Mundo en base a 27 criteris. L’Escola Pia de Gandia se situa
en la posició 25 i és l’únic col·legi i institut de la ciutat de Gandia i comarca de la Safor que apareix. Es
destaca el profund canvi metodològic que ha suposat la implantació de tauletes digitals en un projecte
1x1 des de 5é de Primària fins a 2n de Batxillerat; la combinació de la classe tradicional amb les noves
tendències metodològiques i l’especial importància atorgada a les rutines de pensament, treball col·laboratiu de Google i per projectes i el concepte de classe invertida o Flipped classroom. A més a més, el
col·legi és centre examinador de la Universitat de Cambridge, hi ha escola d’idiomes, imparteix estudis
de música a través de l’Escola de Música i Dansa Calassanç i hi ha reforç setmanal en Secundària per les
vesprades de castellà, valencià i matemàtiques.
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Falles

Festivitat de Calassanç

Nadales

Fi de curs
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Mestres per sempre
—

Isabel, educar amb el cor

A

quest curs hem acomiadat una gran mestra, companya i mare de família, perquè Isabel té i tindrà sempre
aquestes tres qualitats.
Ha estat un exemple per als companys: quan més difícils
eren els reptes, més esforç posava i més treballava. Sempre
amb interés, sempre amb la preocupació de: ho faré bé? I sí,
Isabel, sempre ho has fet bé.
28

Has sigut exemple d’entrega i humilitat, de bondat i servei,
durant un bon grapat d’anys. Han passat pel teu bon quefer
centenars d’alumnes, als quals segur que hauràs deixat una
immillorable petjada. Tots els qui llegiu aquest escrit, segur
que esteu assentint amb el cap.
Professorat, alumnes i famílies et tindrem sempre en el cor
amb gran estima i afecte.
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L’ermita de Santa Anna i
l’Escola Pia: una relació
de 210 anys

José Torres Martínez

D

es dels seus orígens, l’ermita de Santa Anna pertany a la ciutat. Aquesta nomenava un administrador de l’edifici i dels seus béns: terres de
secà properes on hi havia plantades garroferes i oliveres. Els diners obtinguts d’aquests cultius es dedicaven al manteniment de l’ermita i a les
despeses necessàries per al culte. Amb el temps, l’ermita va passar a formar
part de les propietats dels jesuïtes fins la seua expulsió. El 1809 els escolapis reberen l’ermita en usdefruit perpetu com a part de la dotació del col·legi. Posteriorment, arran la reforma del Codi Civil que fa desaparèixer la
figura de l’usdefruit perpetu de propietats de titularitat pública la propietat
va passar a titularitat municipal. No obstant, per petició de l’Ajuntament,
l’Escola Pia continua amb la seua presència i atenció.
L’ermita va ser construïda als segles XIV-XV i la imatge es va realitzar cap al
1350. Les primeres notícies conegudes són de l’1 de juny del 1372, quan un
benefici o benifet instituït per G. Pastor en l’església de Pego es trasllada
“a la capella de Santa Ana de la villa de Gandia”. Una ordenança del 3 de
novembre del 1380 parla de la muntanya de “Sent Ana” i el 9 d’abril de 1415
el notari i veí de Gandia Miquel Dalmau llega al seu testament cinc sous a
l’ermita de Santa Anna.
L’ermita va estar en diferents moments de la història com a lloc d’aïllament dels malats, com va ocórrer durant la pesta del 1524, la del 1648 i la
del 1652, com també ho va ser davant l’epidèmia de còlera del 1884. Així
mateix també va ser utilitzada com a refugi de leprosos. Així, en el document de cessió als escolapis, es fa constar que es puga utilitzar l’ermita
com a llatzeret, dada que ha perdurat en la toponímia del barri ja que se’l
coneix com a barri de Natzaret.
Santa Anna era molt venerada a Gandia i va estar la patrona de la ciutat
fins el 1882. Era utilitzada per a les rogatives relacionades amb la sequera,
l’excés de pluja, els terratrèmols, les plagues o les epidèmies. El costum
era així: uns llauradors sol·licitaven una processó rogativa per a aconseguir
aigua per al reg. La imatge baixava des de l’ermita fins a la Col·legial, on
se situava a l’altar dedicat a Sant Josep, i es traslladava aquesta imatge a
l’ermita fins aconseguir la petició, temps en què la santa restava a l’església major de la ciutat. Aquells dies l’oli necessari per a il·luminar-la anava a
càrrec dels majorals. El poble acompanyava la imatge i alguns particulars

col·laboraven amb lluminàries. Altres vegades la rogativa partia del mateix
Ajuntament, com en 1802: “En atención a las muchas enfermedades que
se están experimentando en esta, y que por ello sus vecinos están pidiendo y clamando por la gloriosa Santa Ana que se baxe de su hermita a la
Colegial según costumbre para las rogativas”.
A més de les rogatives i el patronatge, l’ermita i la imatge de la santa han
acollit al llarg de la seua història un seguit de tradicions, com menjar-se
per Carnestoltes la cassola d’arròs al forn a l’ermita, “berenar la mona” el
dia de Pasqua, protegir les mares gestants durant el part i els ous del cuc
de seda. Aquestes s’han perdut però d’altres s’han recuperat gràcies als
pares escolapis. Des de sempre es coneix la tradició de recórrer els dimecres i divendres de Quaresma el calvari fins l’ermita. Des del 1982, gràcies
al pare Vicent Faus, es torna a representar el cant de la Sibil·la, que ja es
representava des del segle XIV i que apareix inclòs en el recuperat Cançoner de Gandia que data del segle XVI.
El camí del calvari, així com la xicoteta explanada amb bancs que es troba a la meitat del recorregut, va ser construït per germà escolapi Ignacio
Martínez, que va residir a Gandia des de 1925. Després de la guerra l’estat
de les casetes del calvari era ruïnós i l’escolapi Bruno Martínez, rector del
col·legi (1949-1952) el va reedificar amb l’ajuda d’algunes persones devotes. El 1915 s’hi celebrà la primera Festa de l’Arbre promoguda per l’Escola
Pia en la qual l’Ajuntament va sufragar els 325 pins i el berenar dels alumnes participants. Alguns d’aquestos pins encara hi són presents. El 1970 es
va inaugurar el camp de futbol.
El 1994 va ser erigida una capella dedicada a Santa Maria Magdalena. Es
recuperava així l’antiga ermiteta de la Magdalena, que era en origen una
minúscula caseta edificada abans del 1920 per “el tio José el murcià”, recollint així la devoció que els veïns del proper poble de Beniopa tenien cap a
la santa. El germà Martínez, entre 1925 i 1935, va condicionar la caseta fins
convertir-la en una vertadera capella.
L’ermita de Santa Anna, restaurada amb molt esforç, s’ha convertit en un
lloc de significació espiritual per la seua litúrgia setmanal i cultural. El pare
Faus junt amb el germà Frederic Garcia, van ser durant més de 30 anys els
vertaders artífex de l’estat actual de l’ermita i d’instal·lar-hi la biblioteca
comarcal i l’arxiu.
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ncara hui en dia em resulta difícil explicar com el meu professor de dibuix i pintura en aquella Escola
Pia dels primers anys 80, N’Eusebi Ferrer, em va despertar la curiositat per l’art, quasi sense adonar-me’n, quasi sense soroll, sense cap imposició, tal i com era ell, i com era, també, l’estil de docència
que practicava.
N’Eusebi Ferrer no era una persona massa expressiva, pot ser tampoc ens resultava proper als alumnes,
encara que, el pas del temps i la maduresa, m’han fet veure que vivia la passió per la docència i per l’art
a la seua manera, aconsellant-nos en tot moment, donant-nos ferramentes per a què descobrirem, per
nosaltres mateixa, el camí per entendre la pintura…deixant-nos ser lliures en definitiva. I, tal vegada,
aquells xiquets que esperàvem amb il·lusió les seues classes, no vam saber valorar en eixe moment que
el Prof. Ferrer ens feia aprendre d’un altra manera, ben allunyats de la docència paternalista que encara
es patia en aquells anys.
Com sabeu, a l’Escola Pia de Gandia, disfrutàvem d’un claustre que s’assemblava a un jardí botànic.
De fet, em consta que alumnes universitaris de la nostra comarca, el visitaven amb freqüència donada
l’abundància i varietat d’espècies botàniques que es concentraven en uns pocs metres quadrats. Quasi
totes elles, eren, diguem-ho així, exòtiques, d’altres indrets del món, les llavors i empelts de les quals,
havien sigut portades a Gandia pels pares Escolapis quan tornaven de les missions arreu el Món. Aquell
claustre era una paleta de colors i d’olors, que no deixava a ningú indiferent. I a la seua part central,
destacava un floc de canyes de bambú ben visible des de la porta d’entrada.
Un bon dia, Eusebi Ferrer ens va contar que anàvem a fer un exercici final de curs, “com es fa a les facultats de Belles Arts”, ens va dir.
Doncs bé, aquell exercici va consistir, precisament, en pintar aquell claustre ple de mil verds. L’única
condició que va establir Eusebi Ferrer és que ho havíem de fer sobre llenç i amb pintures a l’oli; “com es
pinta de veritat! “…recorde que vaig pensar. I amb una inusitada il·lusió li vaig fer comprar a mon pare
un cavallet, un llenç i un maletí amb pintures i pinzells que, quaranta anys després, encara conserve.
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AQUELL PROFESSOR
DE PINTURA

Aquell professor aparentment distant, callat i introvertit no ens va dir on ens havíem de posar, ni per
on havíem de començar a pintar el quadre, ni com havia de ser el nostre estil… ens va donar llibertat
per experimentar, per enganyar-nos, per tacar-nos amb la pintura, per tornar a començar… i amb aquella
llibertat vam descobrir per nosaltres mateix la complexitat de l’art, la subjectivitat de la mirada, de l’enquadre, la sensibilitat pels matisos cromàtics, la interpretació de la realitat… Aquell professor s’allunyà
de l’academicisme, de la teoria, dels manuals a l’ús, i ens va ensenyar des de l’experiència d’apropar-nos
a l’art nosaltres mateixa
Aquell exercici col·lectiu de pintar el claustre va durar setmanes… no en sé quantes… però si recorde
com, en el transcurs d’aquelles sessions, Eusebi Ferrer va anar indicant-me, després d’haver-ho intentat
jo, quina era la millor perspectiva per pintar aquell claustre, quin era el missatge o motiu que volia transmetre, què era un punt de fuga, com podia millorar la sensació de profunditat del quadre, i mil coses
més… Amb aquelles classes de pintura al natural, Eusebi Ferrer em va descobrir la pintura com una de
les belles arts, i em va apropar a tècniques, colors, i textures, que ja mai he deixat de veure i meravellar-me arreu els museus més importants del món. L’exercici final d’aquell curs em va obrir les portes a la
pintura, a l’art, i em va apropar per sempre a Rembrandt, a Monet, a Turner, i a tants d’altres.
Eusebi Ferrer ens va deixar massa jove ja fa quasi vint anys, després d’haver donat classes a centenars
de xiquets, i d’haver exposat en les principals galeries del país, i n’estic convençut que, molts d’aquells
xiquets de 8 o 9 anys als que els va donar classes de pintura, li estaran sempre agraïts per haver-los
inoculat el virus de la passió per l’art.
Vicent R. Estruch Estruch
Antic Alumne de l’Escola Pia de Gandia
Advocat
Director ESTRUCH ABOGADOS y CONSULTORES SLP
Director General Grup Ràdio Gandia (RADIO GANDIA SER+TELESAFOR)
Professor Associat Universitat de València
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El Dr. Ulecia i La Gota de Leche
«Una gota de leche en la bóveda celeste / cae, se dice
antiguamente, del firmamento»
(A. Musset)

Per Rosa Mª Prada Insa.

A

quest article està pensat per mostrar com no sols formem
part d’una escola, sinó que l’Escola Pia és plena d’ una prestigiosa història. El darrer número de la revista vaig mostrar a
Galileu com a part de la mateixa. Ara us trauré a la llum una
part més del nostre tresor ocult.
“QUIEN CONSTRUYE CASAS PARA LOS NIÑOS, DERRUMBA
LOS MUROS DE LAS CÁRCELES”
En l’actualitat ens és impossible imaginar que hi havia una mortalitat infantil elevadíssima (sobretot abans de complir un any)
i on les principals causes eren una mala higiene infantil i la
desnutrició infantil.
Moltes dones treballaven a les fàbriques i els horaris de les mateixes feien quasi impossible la lactància materna. Existien les nodrisses, dones que alimentaven els fills i filles d’altres dones, però
no totes les famílies podien permetre-s’ho i és clar, què ocorria
amb els nadons d’eixes mares de llet? Elles anaven a nodrir a
altres xiquets però els seus es quedaven sense la lactància de la
mare i si era així, el pronosticava el pitjor futur pel primer any de
vida.
Hui en dia açò es pot vore com una autèntica tragèdia, veritat?
Doncs va ser el 1892, a l’Hospital de la Caritat de París, Pierre Budin obri la primera Consulta de Maternitat.
A aquesta es pesava i examinava els bebés setmanalment, hui ens
pareix molt comú, però a aquells temps va suposar tot un avanç
en l’atenció dels lactants. A més a més, el Dr.Budin va crear també
l’Escola per a Mares on s’ensenyava com haver de tindre cura de
les criatures, on era fonamental l’adequat aprenentatge de la higiene i correcta alimentació.
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Aquests consultoris, que es remunten al segle XIX, reberen el nom
de Consultoris de nadons de pit i Gota de Llet, nom batejat per
un altre doctor, León Dufour qui va organitzar “La Gota de Llet” i
què va rebre el nom per una poesia d’ Alfred Musset.

la gota de llet a espanya
Al nostre país, l’arribada del primer Consultori de nadons de pit
i Gota de Leche no es va fer d’esperar i va ser el metge Rafael
Ulecia i Cardona (1850-1912) qui l’obri un 22 de gener de 1904 a
Madrid. El doctor era traductor d’articles mèdics francesos i estava molt interessat en els nous corrents i moviments científics que
sorgiren a l’època. Així, va visitar personalment les instal·lacions
de París amb l’objectiu de dur fins la seua Institució les tècniques
anomenades de “maternització” de la llet de vaca, creant un Centre
d’ instrucció per a la sana criança.
I és que Rafael Ulecia es va posar com a objectiu solucionar els
problemes de desnutrició i taxa de mort d’infants en les famílies
que no podien permetre´s el luxe d’una mare de llet.
De fet va ser Ulecia el principal introductor a Europa d’aquests
tipus d’establiments, sent reconegut com a tal al Congrés Internacional de la Gota de Leche celebrat a Brussel·les el 1907, tot i que
comptava amb precedents del Dr. Vidal Soares que des del 1890
ja atenia a Barcelona un consultori gratuït per nadons, als qui dispensava llet esterilitzada i farina, verdures i pa pels menors de 13 anys.
El Dr. Rafael Ulecia va ser antic alumne escolapi, exactament
de les Escoles Pies de San Fernando, de Madrid.
Per a saber més sobre La Gota de Llet i el doctor Ulecia:
http://dbe.rah.es/biografias
http://www.gotadeleche.org/
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L’AVENTURA DELS SÍMBOLS
P. Enric Ferrer, escolapi

E

n moltes ocasions volem expressar algun sentiment o pensament
i no en trobem les paraules adequades. Un dia, per exemple, estic
ben content i tot em pareix lluminós, ple d’alegria. Un altre dia em
passa el contrari i ho veig tot fosc, obscur. La vida em fa l’efecte de
ser com les estacions: la primavera fa renàixer la naturalesa, l’estiu fa
créixer la collita de forma esplèndida, la tardor va anunciant el final de
tanta exuberància, mentre l’hivern ens parla de mort, de silenci. I així
comence a adonar-me que estic entrant en unes forêts de symboles, els
boscos de símbols evocats pel poeta Baudelaire, és a dir, en una forma
de comprendre la vida que va més enllà del significat estricte de les
paraules. Tot un món de sentit comença a formar-se en el meu interior, com un regne on tot és més ric i suggerent que la definició freda
dels nostres sentiments, és a dir, estic descobrint el món dels símbols.

paraules. Cada dia que passa estic més convençut que la imatge és més
eficient i millor que la realitat. És veritat que la realitat va quedant-se
reduïda a la superfície, a la informació més plana, sense necessitat
d’imaginar res, però a mi em resulta suficient, més encara en un món
que va canviant tan ràpidament.
Sense voler ja hem començat a perdre’s en el bosc dels símbols, assaltat pels signes i les imatges. Ara podrem tornar al camí segur de
l’explicació gràcies a alguns exemples. Quan anem de viatge, en algun
moment, potser un poc distant de la carretera, apareix un poble. El
podem identificar per la seua església i el campanar, perquè les baixes
cases pobletanes a penes destaquen en la distància. Els veïns del poble que treballen al camp tenen un punt de referència en la torre de
l’església, per com li toca el sol poden saber fins i tot l’hora, encara que
el so de la campana del rellotge no els arribe. Tenen, en conseqüència,
una informació sobre l’espai i el temps, la distància i l’hora. L’església
i el seu campanar són el seu referent, com una àncora que els dóna
seguretat en cada moment del dia, de la vida. L’exemple, en definitiva,
ens ha ensenyat una cosa ben interessant: que no és tan fàcil distingir
entre el signe i el símbol. El mateix signe que m’informava sobre l’hora és també, d’alguna manera, un símbol de confiança, de seguretat.

Tot amb tot he de baixar d’aquell regne ideal perquè molt sovint em
pareix que això del símbol és simplement un signe, com els utilitzats
fins i tot en els senyals de carretera. Ara bé, si conec el codi de circulació i els senyals prescrits, estic movent-me en el camp del coneixement. M’interessa saber quina informació em dóna tal signe, tal senyal
per tal de no incórrer en una multa per excedir el límit de velocitat, per
exemple. Per a mi el signe té un valor, una utilitat.
He de reconéixer que m’agrada saber coses de l’antic Egipte, sobretot
de les piràmides: qui les va manar construir, com es van fer tècnicament unes obres tan grans i tot un seguit de curiositats... Després
d’anar acumulant moltes informacions, encara estic dins de l’estret
camp del signe! Com encara vull saber més coses sobre les piràmides,
ara comence a investigar el perquè de la seua construcció, allò que
pretenien fent unes obres ben poc útils... Continue informant-me i
comence a entendre que els faraons aspiraven a seguir, després de la
mort, amb una existència eterna, segons afirmava la religió dels egipcis. Arribat ací ja he entrat en el territori del símbol: la piràmide es relaciona amb les creences religioses sobre la immortalitat; les pedres de la
piràmide em parlen d’una realitat que va més enllà d’elles mateixes i, a
més, em relaciona amb tota una cultura antiga i una mil·lenària història.
No sé si tantes històries antigues em seran de profit. M’agrada molt
més buscar imatges en el meu ordinador. Si em cal saber què és una
piràmide, tinc prou amb la seua imatge. Més encara quan vull saber
què és, per exemple, una cèl·lula, que no puc veure a simple vista, el
meu iPad m’informa perfectament i, a més, m’ho explica en poques

Encara podem dir, per anar acabant, alguna cosa més sobre el símbol,
amb l’ajuda d’un exemple ben conegut de la ciutat de Nova York, on la
catedral catòlica de Saint Patrick, com una trasplantada església gòtica
europea, entra en inútil competència amb els gratacels que l’envolten,
gegants orgullosos d’una arquitecta agressiva, racionalista. Però la catedral és un espai religiós que ens parla, en un context tan diferent de
l’església d’un poblet, d’una presència espiritual que vol dialogar amb
una societat nova, tan allunyada de la camperola, on la rutina és llei,
mentre a la gran ciutat el soroll, la velocitat, les multituds, ja no distingeixen entre la nit i el dia. I ara sí que el símbol ha estat decisiu per a
donar-li sentit a la catedral quasi ofegada per la cultura secularitzada.
La realitat, en definitiva, és com un immens llibre, on cada pàgina,
cada lletra, pot suggerir un món diferent i donar-nos la meravellosa
possibilitat d’admirar una nova dimensió de la vida, de tot el que existeix, més enllà de les informacions asèptiques de pretesa racionalitat i
que massa sovint es queden en la superfície, sense descobrir el tresor
interior que fa rica la nostra vida.
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Antics alumnes

U

n grup dels alumnes que passaren fa 25 anys per les nostres aules s’han tornat
a retrobar. Les prioritats laborals impediren que la presència fóra més nombrosa, però els que hi acudiren gaudiren d’un matí de records i bons moments.
Visitaren allò que queda de la seua època i conegueren totes les millores que hi
ha hagut al nostre centre en els darrers anys. Donada la situació, el dinar de germanor va quedar ajornat fins a què tots els absents hi pogueren assistir i celebrar
el dia com esperaven. Les nostres portes continuen obertes per a noves ocasions.

Estació
Metereològica

E

n aquestes dates es compleix el
primer any de funcionament de
l’estació meteorològica de l’Escola Pia
de Gandia. Aquesta estació està associada a AVAMET i poden consultar les
dades a la nostra web o baixar-se les
aplicacions per a mòbil a través dels
codis QR o de la web d’AVAMET
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FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

L

a formació del professorat és un element fonamental per
a millorar la seua capacitació i adaptació als canvis educatius, socials i legislatius. Durant el curs 2018-2019, el claustre
de professors ha participat en diferents accions formatives
molt significatives.
Primerament, els dies 12 i 19 de desembre, el Claustre del
nostre centre, ha rebut la formació a càrrec de la sra. Eva
Teba al voltant de l’avaluació en el segle XXI. El Claustre es
va dividir en dos , Infantil i Primària d’una banda i Secundària
i Batxillerat d’altra, i en dues sessions de dos hores i mitja,
van treballar al voltant dels nous reptes que planteja l’educació i, especialment, l’avaluació. Al llarg d’aquests dos dies,
es proposaren noves formes d’avaluació com ara rúbriques,
dianes, autoavaluació, heteroavaluació, avaluació formativa,
informativa, sumativa, etc.
Seguidament, en dues sessions, els professorat juntament
amb el personal d’administració, van rebre formació sobre
l’adaptació al nou Reglament de Protecció de Dades i l’ús

de tota la informació que es recopila en un centre educatiu.
L’assessor de Prodat, sr. Manuel Gil, en dues sessions molt
pràctiques i il·lustratives explicà els diferents canvis i resolgué tots els dubtes que es varen plantejar.
Altra formació molt interessant va estar la realitzada per la
Conselleria d’Educació sobre ciberseguretat i ús de xarxes
socials en la qual tot el professorat va participar. D’una forma molt amena i pràctica, ens explicaren tots els perills i
problemes que hi ha al voltant de l’ús d’Internet i de les noves tecnologies.
Finalment, díhuit professors i professores participaren en
una formació al voltant del programa Zuludesk per tal de
millorar la seua gestió a partir del curs 2019-2020. En una
primera part, s’explicà l’ús a l’aula i de l’aplicació Zuludesk
Parent per a explicar a les famílies en les reunions; i, en una
segona sessió, els encarregats Tics resolgueren tots els dubtes al voltant de la gestió dels 600 iPads que hi ha actualment al centre.
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Crònica d’un Any. I en van molts...
«Som la nostra memòria, som aquest quimèric museu de
formes inconstants, aquest munt de miralls trencats.»

Jorge Luis Borges.

L

es organitzacions religioses a l’igual que moltes altres al final d’un temps, en
aquest cas quatre anys, tenen el costum de revisar les accions realitzades
i també proposar-ne de noves per a un altre període de temps similar. Aquest
moment de reunió se l’anomena Capítol Provincial i a més de veure el passat
i el futur també és el moment de triar a la Congregació Provincial i a el nou
Provincial, és a dir els màxims representants de l’Escola Pia a les escoles de la
nostra Província.

Gonzalo Chirivella

El capítol es va celebrar a Madrid l’any passat i va servir de punt i final a quatre
anys que han estat molt intensos en molts aspectes: en primer lloc aquest quadrienni ha estat a nivell pastoral el que ha consolidat Moviment Calassanç a les
nostres escoles, ha consolidat una manera d’evangelitzar basada en l’experiència
i no en el impartir una sèrie de coneixements i ha consolidat també que les més
de vint escoles de la Província Betània anem tots a una en la manera d’apropar el
missatge de Jesús als més joves.
D’altra banda a nivell pedagògic aquests quatre anys han servit perquè la innovació educativa es fique al centre de la vida diària de l’escola des d’infantil fins
a batxillerat. Els projectes, les rutines, els treballs col·laboratius, l’avaluació des
de paràmetres més personalitzats... han canviat el panorama de l’escola dia a dia
sense que es perda el fonamental i és que els xiquets i joves puguen aprendre coneixements d’una manera sòlida.
En aquests quatre anys el centre també ha col·laborat en el desenvolupament de
la programació per al quadrienni de la Província. Ja que hi ha persones que han
estat liderant equips que s’encarreguen de desenvolupar les línies d’acció de la
Província en matèries tan diverses com la qüestió pedagògica, qualitat educativa,
participació, pastoral i innovació. Per tant el col·legi ha treballat amb tots els altres
per millorar l’educació en Pietat i Lletres, perquè els joves de qualsevol centre
escolapi de la Província Betània puguen assolir la millor formació possible d’una
manera integral, d’acord amb el seu temps i que li servisca per al seu desenvolupament posterior.
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Així doncs aquest any comença una altra nova etapa més dins de l’Escola Pia ...
però hi ha hagut més records en els quals posar el focus i així anem a fixar-nos
aquest any en una idea i és que el nostre col·legi participa d’una gran quantitat
d’activitats locals tant a nivell educatiu com solidari que ens fan veure la forta implicació en la ciutat de Gandia de l’Escola Pia.
Els alumnes del centre quan acaben la seva etapa educativa han visitat, conegut i
ajudat a les següents organitzacions del nostre entorn: la Residència d’ancians, la
Fundació Espurna, els Franciscans de Palma de Gandia, el Preventori de Reial de
Gandia, l’associació Bunyoleres sense fronteres, Càritas Diocesana i altres fundacions i ONG.
D’altra banda el col·legi participa en una gran quantitat d’activitats que són organitzades per l’Ajuntament de Gandia o que participem juntament altres col·legis
de la nostra ciutat: l’activitat “Si jo fóra alcalde”, les visites a l’ajuntament, l’intercanvi a França juntament amb altres col·legis i instituts de la ciutat, participació
en la repoblació en Marxuquera al programa: “Marxuquera Verda” i molts més
projectes i programes en que participem.
Amb aquest catàleg d’activitats que es fan a l’escola volem ressenyar que el nostre
col·legi està relacionat i encaixat perfectament en el nostre entorn i a més amb
l’anteriorment explicat veiem la relació tan intensa i extensa que té amb la resta
de la Província.
En el futur l’Escola Pia de Gandia haurà de continuar amb aquesta doble vessant:
per una banda mirar el món des del prisma de l’Escola Pia universal i per altra banda tindre clares les nostres arrels i que el projecte de la nostra escola s’ha de fixar
en el nostre entorn i els alumnes han de conèixer la realitat més pròxima a ells per
a tindre un desenvolupament integral de la seua persona.
Com tots els anys hem fet memòria dels esdeveniments en què hem volgut posar
el focus aquest any, l’any que ve hi haurà més esdeveniments dels que haurem de
fer record esperem que siga tan bo i fecund com aquest any.
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QUI ERA
EL P. LEANDRE CALVO?
El P. L.Calvo, Fill adoptiu de Gandia, excel·lent professor, expert Geòleg i Hidrogeòleg

M

anuel Calvo Pascual (Leandre com a religiós) naix el
25-12-1851 a Galve, xicotet poble a 58 km de Terol, de
família humil. Feu els estudis primaris a Galve, i després
ingressà al Seminari de Terol. Als 16 anys, al Noviciat de
Gandia va vestir l’hàbit Escolapi el 25-12-1867, mentre
seguia els estudis. Aleshores va començar la seua fama
d’home estudiós (seguia llegint per les nits, amagat baix
les mantes per tal que no es veiés la llum desde fora de
l’habitació). Als 17 anys, a Gandia, va fer els primers vots
com a escolapi, i començà els estudis eclesiàstics. Canvià
el seu nom de pila pel de Leandro. Als 20 anys acaba els
estudis i pronuncia els vots solemnes a Albarrasí, i s’inicia
com a professor donant clases de Primària als Col·legis
d’Albarrasí, València, Gandia i Utiel.
Als 25 anys (Nadal del 1876) rep l’Ordenació Sacerdotal i comença la seua excel·lent tasca com a professor de Batxillerat als Col·legis de Xàtiva, València, Gandia i Albarrasí, impartint
: Hª Natural, Matemàtiques, F. i Química, Francés i Agricultura.
A l’octubre de 1912 (60 anys), degut a la seua delicada salut es va
jubilar com a professor i va ser nomenat Bibliotecari (classificà i
ordenà més de 13.000 llibres).
Al 1916 una úlcera d’estòmac el posà en perill de mort, però quan
es recuperà un poc seguia llegint i escrivint. Va faltar el 8-11920 (68 anys).
Al Col·legi de Gandia va passar la major part (32 anys) de la
seva intensa i productiva vida docent i investigadora, en diferents
períodes entre 1867 i 1920.
Amb continuades Eixides al Camp, inclús en els períodes en que
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Josep Mª Ferrairó Salvador
es trobava malaltís (era de salut prou delicada), on replegava un
gran nombre d’exemplars de Minerals, Roques i sobretot Fòssils,
(i també reproduïa fòssils reals o restes arqueològiques utilitzant
motles i reomplint amb algeps, obtenia bons Duplicats, per als
seus alumnes ).
Els classificava amb precaris mitjans i li permeteren datar les roques, i a més enriquir les col·lecions dels Gabinets i Laboratoris de tots els Col·legis on gaudiren d’un gran professor, que
al mateix temps era un home senzill i sincer i amb clares idees
de defensa dels més débils i de conservació i Protecció del
Medi Natural.
En moltes ocasions, buscava i aportava solucions útils de la
la Geologia Aplicada:
-A) Cova d’Or Xeraco: amb carbó-Lignit.
-B) Roques Barcella → per a fer Carreus i voreres.
-C) Roques del Portell → Campanar S.Jeroni, pont Xàbia, ...
-D) Centre Marxuquera: Calcàries i bretxa calcària → pedres de
molí, ponts de sèquies.
-E) Argila quaternària rogenca → rejoles, millors que les de Terol.
-F) Atzabeja : (lignit + pirita) de la Reprimala
-G) Marbre àgata (travertí) cova Meravelles, ...
-H) Solsides de blocs de roca damunt argiles vall d’Albaida, Cantalar de Barx, ...
-I) Calcàries terciàries Vall d’Albaida → per a construir convents (
hui en dia, per a marges).
-J) El paper de les Argiles roges del Trias en les fonts i aqüífers
grans (Valldigna,...).
A partir del 1.880 comencen les seues publicacions més importants :
Al 1884: “Un viaje por la montaña. Apuntes geológicos”
publicat en forma epistolar al setmanari “El Litoral” de Gandia,
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amb un gran nombre de dades científiques de la Safor i Comarques Centrals, on queda patent el seu gran sentit de l’humor i
esmolada ironia.

Ubicació al Món Científic: La 2ª meitat del XIX va significar
una autèntica revolució al món científic amb naixement de noves
idees i teories aparentment contradictòries :

“Geología de los alrededores de Albarracín”, entre 1892 i
1896, quan residia en Albarrasí. publicada en el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España.”.

Neptunisme de Werner – Plutonisme de Hutton.). El PLC era
bàsicament seguidor del Plutonisme, però acceptava l’origen marí
(Neptunisme) per a les roques sedimentàries i un origen plutonista per a les roques com els basalts d’Altea, …

Un “Tractat sobre Figures inverses”, que s’ha perdut.
Un opuscle sobre “Teneduría de libros por partida doble”.
Envià a l’IGME, dades d’un gran nombre de coves, incloses al catàleg (com les de Bolomor, Meravelles, Negra, etc.).
Durant el període 1897-1900, es va dedicar a estudiar la llengua
grega i va escriure
targetes per a traduir al castellà” ( al 1916 ja molt malalt, en els
deliris, parlava en grec).
Era seguidor del Concordisme, que intentava sintonitzar els
descobriments científics de l’Evolucionisme amb la Bíblia, que en
eixe temps era entesa de forma massa literal.
A l’Exposició Universal de València del 1909 el PLC presentà
4 treballs minuciosos:
-1) “Planos topográficos de los términos de Gandia, Tavernes y
sobre fincas privadas”.
-2) “Corte geológico de la provincia de Valencia, con muestras
de las rocas.”.
-3) “Mapa geológico del litoral mediterráneo”, des de Xilxes fins
a la Vila.
-4) La “Hidrografía subterránea”-Gandia (1908)- que és la seva
obra més madura i extensa. De les 5 medalles d’or, una va ser
per al PLC.
Des de la seva mort els seus treballs van ésser molt valorats per
diferents personalitats científiques com Henri Breuil, Juan
Vilanova, Lluís Pericot, S. Calderón, F. Fontavella, J. Camarena, D.
Fletcher, i utilitzades en moltes de les publicacions de finals
del s. XX i principis del XXI , referents al Medi Natural (Geologia, barrancs, fonts, coves,…).

Uniformisme (Hutton) – Catastrofisme (Bufforn, Werner,
G. Cuvier): El PLC era uniformista en quant a la formació de
roques i alçament dels continents, però acceptava l’existència de
determinades catàstrofes (ambdues idees en consonància
amb les idees actuals) per a explicar diversos fenòmens ràpids
com els terratrèmols, volcans, lliscaments, …(i també relacionades
amb el diluvi universal per ser seguidor del Concordisme).
El PLC també aplicava continuament les idees de l’Actualisme
(Ch. Lyell, 1797-1875), “El present és la clau del passat”, per a explicar l’origen de roques i la formació dels relleus, amb encertades
reconstruccions paleogeogràfiques (formació marjals, relleus, ...).
Utilitzava els fòssils per a datar les roques que trobava, com el
Juràssic de Tavernes i La Font, el Neocomià de Vilallonga, Ador i
Oliva, o el Miocé d’Albaida, Vall de Gallinera..
I on més va destacar va ser al camp de la Hidrogeologia, on
es féu famós en la seva època, marcant encertadament un bon
nombre de pous per tot arreu de les províncies de València i Alacant, i calculant una espècie d’enginyós Balanç Hidrogeològic
delimitant la conca externa d’alimentació per pluges i les eixides
per les fonts, sèquies, ...
Va mantindre correspondència amb els científics, Universitats
i les Institucions més destacades de l’època: I tot aconseguit
amb una sòlida formació autodidacta, pocs mitjans, en el
seu escàs temps lliure i molt de sacrifici. Encara no li s’ha
reconegut com cal a Gandia (nomenat fill adoptiu al 1948), i
prou menys al seu Aragó natal.
–Novembre 2019 -
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NAIXEN ORIGINALS, QUE NO ACABEN COM A CÒPIES!
«Estem fent transitar els nostres xiquets per l’educació, anestesiant-los. I crec que hauríem de fer exactament l’oposat. No hem de
tancar-los, hem de despertar-los al que porten dins d’ells».
SIR KEN ROBINSON, autor de L’element

O

ferim, com tots els anys, aquesta senzilla i,
alhora, profunda aportació-reflexió sobre el
que, com a equip d’Educació Infantil, hem volgut dur a terme al llarg d’aquest curs que acaba.
I ho hem fet amb una cita en la qual s’endevina o
es deixa entreveure que l’aprenentatge del xiquet
s’inicia des de dins, i que estem compromesos
amb eixa premissa. Com deia María Montessori: “el xiquet és protagonista de la seua educació”.
Aleshores, d’ací es dedueix que el protagonista
de l’educació no és el mètode que s’utilitza, ni la
quantitat d’estímuls, etc. Perquè el desig d’aprendre naix des de dins, el xiquet no és un contenidor buit que cal omplir de coneixements que
venen des de fora, c om dirà el conductisme.
D’aquesta forma inculquem però no eduquem.
Serà necessari, per tant, fomentar, promoure i
impulsar amb habilitat i molt de tacte que els xiquets i xiquetes, amb la nostra acollida i amb el
nostre acompanyament, siguen capaços de traure el millor d’ells mateixos. La vertadera educació
ha de comptar sempre amb el xiquet, envoltant-lo
d’oportunitats perquè aconseguisca per si mateix
els objectius previstos.
Totes aquestes tasques, jocs, investigacions, recollida d’informació, experiments, cançons, etc.,
que se li proposen als xiquets al llarg del curs
escolar, conformen aquest cúmul d’oportunitats
del qual parlàvem abans: “taller de plàstica, festa
de l’aprenentatge, setmana del llibre, som artistes,
teatre per classes, contacontes, projecte de treball,
portafolis, viatge imaginari, aprendre jugant, exercitem el nostre cos, treball cooperatiu, creativitat,
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teatre de mestres, campanya social, mona de Pasqua, Tio de la Porra, normes de la classe, rutines
diàries, animació lectora i literatura, educació socioemocional, racons i tallers, etc”.
Tendim, des de fa uns anys, a donar més importància a les metodologies i als dispositius que als
continguts i als mestres. Hi ha experts en educació, pedagogs, sociòlegs, etc. que han realitzat
estudis empíricament molt efectius i pràctics,
que els fan afirmar, sostindre i ratificar que: “la
qualitat d’un sistema educatiu mai estarà per damunt de la qualitat dels seus docents”, perquè el
mestre és la clau en l’èxit d’un sistema educatiu.
Perquè el mestre és aquell que coneix la seua matèria, és aquell que la transmet amb passió, amb
afecte, amb sensibilitat, amb intuïció, qualitats
que mai tindran els dispositius tecnològics.
És important, per tant, oferir, proposar, convidar i brindar al xiquet propostes valuoses basades en certeses i conviccions demostrables, no
en les “modes i ocurrències de torn”. Recordem,
en aquest sentit, el que afirma un pedagog reconegut: “l’educació no és vertadera perquè és
innovadora, sinó que és innovadora perquè és vertadera”. Es comprén així la irreemplaçable ajuda
del mestre perquè l’alumne descobrisca la realitat
i la faça seua, perquè la realitat no es construeix
sinó que es descobreix. I amb aquest impuls i mediació pretenem aconseguir que els nostres fills i
alumnes aspiren i anhelen ser sempre “originals i
no es conformen en ser simples còpies”.
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ACTIVITATS I EIXIDES CULTURALS

Bioparc

Teatre

42

Primària

Revista 2018 - 2019

Altres

43

Primària

Escola Pia • Gandia

Primària 1r cicle

L’ABECEDARI DEL 1r CICLE

VISITA VETERINARI

TEATRE SEGON A

TALLERS MATEMÀTIQUES

TREBALL COL·LABORATIU

BIBLIOBLÚS DE LES EMOCIONS
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LES HORES

TEATRE SEGON B
PLANTANT TOMAQUES
ANIMACIÓ A LA LECTURA

CONTACONTES

TEATRE SEGON B

MOLINET D_AIRE
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festa tercer PROJECTE

primer trim quart

segon trim 4 2
tercer segon trim

tercer trim 4 festa
tercer trim 4 festa

4t Primària

3r Primària
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Primària 2n cicle

UN ANY DE PROJECTES
A

quest curs els alumnes de segon cicle han treballat un projecte a cada
trimestre.

Amb una motivació inicial com activitats prèvies, eixides culturals, interessos dels
xiquets o continguts del temari; decidien què i com investigar sobre el que anaven
a aprendre.
Com sempre, es van organitzar per començar i concretar el que volien fer, els passos que anaven a seguir i els materials que necessitarien.
És molt important partir dels coneixements previs i construir el seu propi
aprenentatge. Van avançar des del que ja sabien i a partir d’ahí vam investigar
anant a informàtica, a l’aula amb vídeos i activitats. També vam usar Ipads i per
supost, van buscar informació a casa amb ajuda dels pares.
Per a un millor funcionament i rendiment de l’equip, es van repartir la feina i un rol
que seguirien en el grup segons una qualitat positiva de cadascun.
Les rutines de pensament, treball i auto i co-avaluació els ajudaren molt a conéixer-se i a centrar les idees.
Per a poder anar repassant el que feien, van anar construint un portfoli. Va ser
com el seu llibre del projecte que contenia tot el que treballaven en les diferents
assignatures però sobre un tema i així van poder fer un feedback quan volien.
Per posar en comú i ampliar coneixements, algunes activitats les van gravar o les
van exposar en altres cursos del segon cicle. Els va agradar molt que altres alumnes de la mateixa escola vegeren el que estaven fent i que aprengueren amb les
seues experiències.
Al final, recordaven tot el treballat i valoraven l’esforç amb l’escala de metacognició final que els ajudà a pensar el que podien millorar.
En certs projectes van convidar als familiars a ser partícips directes del seu aprenentatge treballant amb ells a l’aula o vivint en la seua pròpia persona com els seus
fills treballen i aprenen dia a dia.
Per acabar, tots els projectes contenien un producte final que depenia del que decidien ells mateix en cada moment. En uns devien construir una maqueta, d’altres
van preparar un herbari i en uns altres van convidar els pares per explicar-los com
havien aprés i tot el que havien fet celebrant, LA FESTA D’APRENENTATGE.
Ens ho vam passar d’allò més bé!
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Primà ria 3r cicle
Un any ple d’idees, pensaments, sentiments,
emocions…
Compartir treball, lectura, noves experiències i projectes ha
sigut tònica habitual durant aquest curs.
Què gratificant és ajudar-nos tots per evolucionar com a
persones: mares i pares, filles i fills, mestres…! Hem gaudit
d’una festa de l’aprenentatge on els alumnes hem pogut
mostrar tot l’esforç dedicat dia a dia a les nostres famílies.
Hem compartit una experiència on poguérem intercanviar
impressions i presentar totes les tasques realitzades a les
aules.
El dia a dia, junt amb el treball i l’estudi s’ha vist acompanyat
per activitats molt gratificants per a tots amb projectes tant
divertits com el “Super Mario Maths”, “Sherlock Ort”, “Palabras fantásticas” o interessants com el dedicat a la Nutrició,
on el nostre creixement personal ens permet desenvolupar
al mateix temps la nostra vessant social gràcies al treball
cooperatiu i col·laboratiu.
A les convivències i el viatge a la Granja Escola ens hem
conegut millor a nosaltres mateixos, però també ens ha enriquit el descobriment de l’altre, com a novetat aquest curs
vam compartir amb els companys d’Algemesí una jornada
repleta de bons moments.
Hem visitat el casc antic i els monuments més rellevants de
València i Xàtiva coneixent el nostre passat i present.
Participaren en una gran varietat d’activitats: “Junior Xef
Gandia”, “Desafío matemático”, “Vida consagrada” o “El
Consell de la infància” on hem compartit amb xiquets i xiquetes de tota Gandia unes jornades molt interessants i
enriquidores.
Per rematar aquest any, realitzarem un gran festival dedicat
a “Queen” amb el que totes i tots vam posar punt i final a
aquest curs.
Hem crescut, per dins i per fora. Un any per a recordar i un
acomiadament d’etapa per als de sisè.
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Activitats i eixides culturals

1r Cicle

2n cicle

3r cicle
Gandia
Junior Xef

Vida consagrada

Consell de la Infància
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projectes
1r Cicle

projectes
2n cicle

projectes 3r cicle

Festa aprenentatge

Super Mario Maths
Sherlock Ort
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TEMPORADA ESPORTIVA 2018-19

P

areix que fóra ahir quan vam començar aquesta nova
temporada esportiva plena d’alegria i il·lusió i en un obrir
i tacar d’ulls ja l’hem finalitzada.
El nostre centre cada any amplia l’oferta esportiva, degut
a que cada curs s’apunten més xiquets a practicar esport.
Aquest motiu ens plena de satisfacció perquè com tots sabem la pràctica d’esport és un hàbit saludables i és molt
beneficiós tant per a majors com per a menuts. Al nostre centre s’ha practicat enguany: futbet, patinatge, karate
i multiesport, acollint a més de 80 alumnes, un gran èxit.
També hem participat, però fora del centre, en diferents activitats d’atletisme.
Tot seguit farem un resum de la temporada de multiesport
i futbet. Aquesta temporada s’ha aconseguit que feren
aquestes activitats des d’alumnes de quatre anys fins alumnes de 4t ESO, és a dir, el nostre centre ha estat representat
cada cap de setmana en totes les categories.
Multiesport prebenjamí: s’han confeccionat dos equips
en la categoria prebenjamí, ( alumnes de 1r i 2n).Han participat en diferents modalitats d’esports en equip. En aquesta
categoria no hi ha classificació, però cada cap de setmana
els xiquets han competit al 100% i han gaudit moltíssim.
Multiesport benjamí: també s’han confeccionat dos
equips. I al igual que en la categoria prebenjamí han competit en diferents esports. En aquesta categoria sí que hi ha
classificació. L’equip B va aconseguir un meritori 3r lloc.

Cadet: Han obtingut un primer lloc al futbol platja i un tercer lloc en la lliga.
Per finalitzar aquesta temporada, no ens podem oblidar de
la participació en les IV Olimpíades Betània, que es celebraren a Pozuelo d’Alarcón (Madrid).
Un total de 62 alumnes de cinqué i sisé van poder viure
aquesta experiència inoblidable. Passaren un cap de setmana ple d’emocions, fraternitat i com no de competitivitat.
En aquest viatge es van poder veure els valors que els inculquem des del centre com són: el respecte, la tolerància i
l’educació amb les altres persones.
Durant tota la competició no pararen d’animar-se entre ells
i de fer nous amics d’altres centres de tota Espanya. Pel que
fa al resultat esportiu, també va ser un èxit, aconseguint un
total de 13 medalles.
Esperem que aquest esdeveniment es repetisca d’ací dos
anys.
Per últim agrair a totes les famílies el seu suport i compromís que han mostrat durant tot l’any, preocupant-se de que
els seus fills no faltaren a cap entrenament i partit.
També agrair a tots els entrenadors que han fet possible que
els nostres alumnes gaudisquen moltíssim practicant esport
a l’escola.
Vos desitge BON ESTIU, i us esperem el proper curs.

Aleví: En aquesta categoria han aconseguit quedar segons
a la lliga i tercers al futbol platja.

Vicent Torres

Infantil: Han aconseguit ser primers tant en la copa com en
el futbol platja. I ser tercers a la lliga.
53

Primària

Escola Pia • Gandia

Crònica del viatge a la
“Granja Escola La Loma”

L

’estada a la Granja-Escola La Loma
d’Elx marca un abans i un després
en la vida escolar dels nostres alumnes
de sisè.
Al llarg de la primera setmana d’abril
vàrem gaudir de totes les activitats
proposades pels monitors: tir amb arc,
rocòdrom, superaren les distintes proves del circuit multiaventura, gaudiren
del descens per la tirolina, feren diversos tallers de manualitats i una de les
tasques que més els va agradar, la cura
d’animals.
A més a més, passejaren amb piragua
pel llac artificial i per la nit, després de
sopar... a la discoteca a ballar.
Feren una visita cultural a Elx per tal
de recórrer “L’ hort del cura”; el jardí
botànic; la Basílica de Santa María, famosa per ser el lloc on es representa
el Misteri d’Elx.
No pararen ni un moment, s’ho passaren d’allò més bé i s’acomiadaren amb
la tradicional foguera de campament
per tal de celebrar l’última nit a “La
Loma”.
Per a molts d’ells és la primera vegada lluny de casa i dels pares durant
uns dies. Per a tots, una experiència única que els enriqueix com a
persones, però per damunt de tot,
el record per a sempre de la convivència amb els seus companys.
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PROJECTE
ELECCIONS
Secundària
Innovació metodològica_ els projectes

A

vegades les oportunitats sorgeixen si més no te les esperes, i aquest
projecte ha sigut fruit de la casualitat i de l’adaptació a les circumstàncies que s’han donat al llarg d’aquest curs. Tot va ocórrer un dia en el
qual estàvem treballant sobre les institucions de govern en la comunitat
Valenciana i una alumna va dir “Alberto Fabra és familiar meu”. Un expresident de la Generalitat Valenciana, ocasió perfecta perquè ens compte
la seua visió del dia a dia d’una persona pública. I la proposta d’una videoconferència es va convertir en una visita al centre per a xarrar amb
els alumnes. Després de la revolada organitzada amb la visita, i el que va
suposar per als alumnes quant al seu aprenentatge va arribar la segona
oportunitat, l’avançament electoral. L’ocasió era perfecta per a donar-li
continuïtat a la xarrada anterior i vaig decidir fer un projecte sobre les
eleccions. L’objectiu principal era conscienciar als alumnes sobre el seu
deure ciutadà, coneixent el sistema electoral i els diferents partits polítics
que componen l’espectre polític espanyol. D’aquesta manera els alumnes
anaven a participar de manera activa en unes eleccions prenent consciència ciutadana i treballant en equip, com se suposa que treballen els partits
polítics. Comencem a dissenyar la planificació del treball: Dia 1. Presentació i repartiment dels partits polítics. Les nostres classes estan organitzades en grups i decidim assignar a cadascun un partit polític de manera
aleatòria. La idea era que els alumnes siguen capaços de transmetre els
programes polítics del partit que els havia tocat, més enllà de les seues
afinitats. L’objectiu en aquest sentit era inculcar el respecte per a les diferents maneres de pensar i fomentar el debat tolerant entre les diferents
forces polítiques. Com les classes estan dividides en 6 grups optem pels
partits majoritaris en el nostre àmbit polític pròxim: PSOE, PP, Ciutadans,
Podemos, IU i Vox. Dia 2. Disseny del treball i cerca d’informació. Una
vegada assignats els partits calia distribuir el treball entre els membres
del grup. Intentant tindre una estructura de campanya els rols que es van
assignar van ser els següents; - Líder del grup parlamentari: És la persona que havia d’encarregar-se de realitzar el discurs electoral del partit i
posteriorment defensar les idees del mateix en el debat electoral. -Encarregat dels discursos: És l’alumne la funció del qual és elaborar el discurs
juntament amb el líder del grup parlamentari i controlar els punts més
importants del programa electoral. - Encarregat de màrqueting i disseny:
El paper d’aquest membre de l’equip és aconsellar com fer el discurs, com
moure’s, roba per al mateix i realització del vídeo. - Encarregat de contrarestar la resta dels grups polítics: Es tracta de la persona que té un treball
més ardu, ja que ha de conéixer les principals propostes de la resta dels
partits per a poder assessorar el líder de la seua formació en el debat. L’experiència va fer que l’encarregat de màrqueting i disseny estiguera també
ajudant al que s’encarrega de contrarestar a la resta dels partits ja que
aquest últim tenia un treball molt extens. Una vegada distribuïts els rols
entre el grup tocava buscar la informació sobre els programes electorals
dels partits, logotips, etc. Una de les conclusions que van traure és que els
programes electorals són llargs, tediosos, i els va costar molt extraure la
informació. Potser és alguna cosa que haurien de tindre en compte els partits polítics a l’hora d’arribar a la ciutadania. I com no volíem quedar-nos

amb les ganes de dir-li-ho als partits polítics organitzàrem unes visites a
les seus d’aquests a Gandia. Aquestes visites es van realitzar a la vesprada
i van servir per a veure com els candidats eren persones pròximes que els
van explicar el funcionament local de cada partit. Per a documentar-ho tot
van elaborar unes preguntes a manera d’entrevista que van gravar amb
les seues iPads i van realitzar fotos que posteriorment els servirien per
a realitzar el vídeo promocional de campanya. Dia 3. Enregistrament del
vídeo de campanya. Una vegada elaborat el discurs, tenint clara la indumentària, els gestos, la manera de parlar, tocava gravar el vídeo. Per a això
hem utilitzat un Croma i el programa Touchcast que tenen descarregat en
l’iPad. Decidim utilitzar com a fons la tribuna del Congrés dels Diputats,
un lloc emblemàtic que recuperarem en l’últim dia d’activitat. L’objectiu
era desenvolupar l’habilitat de parlar en públic, buscant un llenguatge adequat i una postura gestual correcta. Vam haver d’anar parant, l’equip de
campanya anava assessorant, i es van enfrontar a les dificultats que es van
anar plantejant. Dia 4. El discurs electoral. Una vegada elaborat i muntat
el vídeo promocional tocava posar-se davant dels companys a defensar
les idees principals del programa electoral. Durant 7 minuts es presentava
un vídeo promocional en el qual s’incloïa el discurs gravat el dia anterior.
Aquest moment era important per a conéixer els programes electorals
de la resta dels partits a fi de poder contrarestar idees en el futur debat.
Dia 5. El debat electoral. Ara tocava argumentar davant dels companys i
per a això eren assessorats pels representants del grup. El nou factor era
la immediatesa, buscar informació per a contrarestar a la resta de partits.
Organitzàrem la classe en racons i cada partit el decorava i exposava elements propis de la seua formació política. El resultat d’aquesta part de
l’activitat va ser tota una sorpresa ja que els alumnes coneixien molt bé
les propostes de les diferents tendències polítiques representades en la
classe.
Vam fer coincidir els temps amb el calendari electoral a Espanya, arribant
al període vacacional. De tornada, les eleccions s’havien celebrat i amb els
resultats reals preparem una última sessió a l’aula en la qual van estar debatent sobre els possibles pactes per a poder governar. La conclusió final
del projecte es resumeix en una frase que molts alumnes han manifestat
en el centre “conec jo més coses dels programes dels partits polítics que
els meus pares”, amb la qual cosa l’objectiu principal que perseguim està
aconseguit; formar ciutadans que exerceixen el seu dret al vot amb responsabilitat. A més d’això hem fomentat el treball en equip, hem treballat
el discurs i l’oratòria, han potenciat les capacitats de tots els alumnes ja
que tots han tingut un rol important en l’equip, han utilitzat les TIC i han
aplicat els coneixements a la vida real. I el colofó final a això va ser la visita
que realitzem al Congrés dels Diputats i al Senat a Madrid convidats pel
senador Alberto Fabra. Els alumnes van veure de primera mà on se situen
les institucions de l’estat i el lloc on van realitzar el discurs amb el Croma.
Potser aquest aprenentatge significatiu serà una de les experiències que
els marque aquest curs escolar.
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Teatre i Secundària

D

urant aquest curs els alumnes
han anat al teatre en diverses
ocasions perquè considerem que a
través d’aquest gènere es poden aconseguir grans aprenentatges per part
dels alumnes. D’aquesta manera, des
de l’Ajuntament de Gandia els convidarem a l’obra anomenada Noves masculinitats i ja, altres cursos, dins de la
seua programació del Departament de
Llengües, anaren a vore Les Aventures
de Tom Sawyer (1r i 2n ESO) i el Lazari-

llo de Tormes (3r ESO). Igualment, els
alumnes de 2n d’ESO tingueren l’ocasió
d’acudir a València a vore la representació d’un musical valencià anomenat
TIC TAC guardonat amb un premi MAX
al millor espectacle musical. També els
alumnes de 3r d’ESO van presenciar
l’obra valenciana del Tirant lo Blanc al
Museu Faller. Finalment, els alumnes
de 4t ESO i 2n Batxillerat van vore la
representació adaptada de la clàssica
Luces de Bohemia de Valle Inclán.

Teatre Luces de Bohemia

Teatre Tirant lo Blanc | 3r ESO

Teatre Lazarillo de Tormes

Tic-Tac, El Musical

Teatre Tom Sawyer.

Cyrano de
Bergerac

C

Teatre Cyrano de Bergerac
Teatre Cyrano de Bergerac
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ette année, dans le cadre de la
campagne théâtrale organisée
par Eina d’escola, les élèves de 3éme
ESO jusqu’à 2éme de Batxiller sont allés au Teatre del Raval pour voir la représentation de “Cyrano de Bergerac”
est une comédie héroïque, l›une des
pièces les plus populaires du théâtre
français, et la plus célèbre de son auteur, Edmond Rostand.
Cyrano de Bergerac, un homme courageux, poète ingénieux et cultivé, vit
mortifié.Notre héros, comme tout le
monde, a beaucoup qualités, mais ses
défauts lui jouent souvent de mauvais
tours : son physique et ses complexes
le rendent extrêmement susceptible
et sensible. Il a par ailleurs une grande peur du ridicule parce qu’il a un nez

énorme qui l’accable. Il est amoureux
de la belle Roxane qui, à son tour, aime
Christian, un jeune homme très beau
mais maladroit.
Malgré cela, Cyrano écrira de magnifiques lettres d’amour en signant du
nom de Christian, afin de transmettre
ses sentiments à son aimée, même s’il
doit pour cela utiliser le nom de son
rival… créant un pacte à trois bandes qui le rendra esclave d’un amour
imposible.
Le spectacle interactif et complètement crée et adapté pour les étudiants
a été très bien joué et on a pu partager
avec nos collégues des autres Centres
d’une très bonne journée.
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PMAR 2018-19

A

quest any, per tercera vegada, l’Escola Pia de Gandia ha aconseguit un Programa de millora de l’aprenentatge i rendiment, PMAR, per als alumnes de
3r d’ESO que respon a les necessitats de l’alumnat, i assolix els objectius i competències de l’etapa educativa corresponent.
L’Escola Pia respon d’aquesta manera a la DIVERSITAT del seu alumnat, amb la
col·laboració del Departament d’Orientació, dels tutors de l’aula ordinària (Teresa
Gimeno, Cristina Abeledo i Alfredo Marcos) i de la tutora de PMAR (Núria Ribera);
a més dels professors dels diferents àmbits i de les assignatures de l’aula ordinària.
El PMAR d’enguany ha estat constituït per un grup divers i complicat de quinze
alumnes (cinc xiques i deu xics) que han rebut una atenció personalitzada al llarg
del curs escolar i han compartit tres àmbits a l’aula de PMAR (sociolingüístic, tècnico-científic i de llengües estrangeres: Anglés) a més d’una hora de tutoria amb
la tutora de PMAR; la resta d’assignatures i optatives a més d’una hora de tutoria compartides a l’aula ordinària de 3r ESO A,B,C per tractar-se d’un programa
inclusiu.
Aquest programa utilitza una metodologia específica a través de la reorganització
de continguts i matèries amb la finalitat que els alumnes promocionen l’any vinent
a un PR4 i obtinguen la titulació d’ESO; el qual garantirà el futur de l’alumnat en
estudis de l’ensenyament secundari post-obligatori: Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
També cal destacar que enguany quatre dels quinze alumnes s’han derivat a la FP
Bàsica, la qual cosa afavorirà la continuïtat dels mateixos per un altre camí.
A l’espera que el proper curs 2019-20 gaudisquen els nostres alumnes de PMAR
d’un nou programa de PR4 a més d’obtenir el Graduat Escolar que els permeta en
un futur estudiar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior.
Agraïm el recolçament del Departament d’Orientació en la nostra tasca diària.

PR4 2018–19
Per segon anys l’Escola Pia ha mantingut el programa del PR4 com a continuïtat del PMAR de 3r d’ESO. Aquest grup estava format per 17 alumnes i la seua
valoració ha estat molt positiva. Cal destacar que en la convocatòria ordinària
15 alumnes han obtingut el Graduat en Educació Secundària i, finalment, en l’extraordinària els altres dos ho aconseguiren.
Respecte al treball a casa, han destacat com un grup amb un bon ritme de treball,
amb molt d´interés. Tot i això, és un grup poc treballador en general, que presenta
moltes dificultats per autogestionar-se el temps de treball i estudi. Inclús a l’aula,
presenten dificultats per mantenir l’atenció.
Malgrat tot, aquests alumnes amb la gran dedicació de les seues metres han aconseguit traure el millor d’ells i elles.
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1r Cicle

Bocairent

Museu Ciències Naturals

Tabarca
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2n Cicle

Anna

Museu de les Ciències

Castell de Bayren-Alqueria del Duc- Port
Els alumnes de 4t d’ESO van realitzar una ruta per l’Anella Verda de Gandia. En
aquesta ruta van visitar el Castell de Bayren i van gaudir de les vistes de tota la
línia de costa de la Safor.
En baixar, vam passar a la marjal de Gandia per visitar l’Alqueria del Duc i els ullals,
seguit fins al port on vam aprofitar per a dinar disfrutant del sol i després tornar
cap a l’escola pels camins existents enmig dels tarongers.
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Viatge 4t d’ ESO Jaca
E

l dia 1 d’Abril, a les 7 del matí, els alumnes que decidírem
ser partícips d’aquesta inoblidable aventura, acudírem a
l’estació de Renfe per començar un viatge un tant còmic i
com no, especial. Eren fascinants el nervis que ens sorgien
de dins. No ens imaginàvem que aquesta eixida ens marcaria tant.
Partirem rumb a Saragossa. Allí ens reunirem amb la guia
que faria de la nostra experiència, una interessant i cultural estància. De primer, ens contà la història que amaguen
les impressionants escultures què adornen la plaça més emblemàtica de la ciutat, com La Font de la Hispanitat o el Globus Terraqüi entre altres. Després, acudírem a l’interior de
la Basílica del Pilar per aprendre que el “Gran Pilar” és més
menut del que pensàvem: tan sols 39 cm. Vam admirar l’òrgan i els gegantescos retaules que conformen la Basílica. A
més, comprovàrem que les dos bombes que no explotaren
durant la guerra, seguien al sostre. En finalitzar, vam gaudir
del nostre temps lliure, visitàrem la ciutat pel nostre compte
i, encara que alguns ens vam perdre, interpretarem els plànols amb paciència i molta destresa.
Partírem cap a l’alberg. Una vegada allí, ens donaren les
claus de les habitacions que esperàvem amb ànsia. Vam
repartir-nos els llits (després de debatre uns minuts, clar) i
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anàrem al menjador per sopar. Finalment, passejarem pel
centre de Jaca i...a descansar!
EL segon dia, potser, haja sigut la major aventura que visquérem aquell Abril. Vam fer ràfting per grups en Murillo de
Gállego. Va ser tan divertit! Alguns es caigueren a l’aigua,
i així, practicàrem els mètodes de salvament que ens van
explicar abans de començar aquesta nova experiència per a
molts; uns altres, ens llançarem sense pensar, volíem aprofitar-ho al màxim; i, d’una altra banda, hi havia gent que va
ser espitjada “ accidentalment”. Què bé ens ho vam passar!
En acabar, ens dutxàrem i deixàrem pas a l’altre grup, mentre
nosaltres pujàvem a la tirolina que travessava el riu, intentàvem passar un impossible rocòdrom, i tiràvem amb arcs més
gran que nosaltres.
I, com no recordar el tercer dia? Aquell dimecres plujós que
anàrem a fer una de les activitats més esperades per a alguns: Paint ball. Carregàrem les armes, ens vestirem adequadament i escollirem un dels camps dels que disposàvem.
A competitius no ens guanya ningú, així és que... allò pareixia la guerra! Després de dinar, vam fer una visita guiada a la
Ciutadella de Jaca. Aquesta, és una fortalesa considerada Bé
d’interès Cultural i Patrimoni Històric d’Espanya. Al seu interior es troba el Museu de Miniatures Militars, amb 32.000
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petites figures de plom que recreen batalles passades. I a la
eixida...ens trobàrem amb neu. Nosaltres, com bons aventurers, decidirem esperar baix el cel. Després d’allò, agafarem el berenar de l’alberg i...per si no havia sigut suficient:
la pista de patinatge sobre gel. Aquella, va ser una vesprada
verdaderament màgica.
El dijous, dia 4, ens vestírem amb roba d’esquí, i en arribar
a Candanchú, ens equipàrem amb les botes reglamentàries,
els esquís, les ulleres i els bastons, i vam aprendre les bases
per començar a esquiar sobre neu. Acabarem molt cansats
però va merèixer la pena tot el que vam viure. Va ser un dia
inoblidable per a nosaltres, sobretot perquè les fotos van
ser les protagonistes del dia, quasi tant com les batalles amb
boles de neu. Eixa vesprada, amb l’energia que ens quedava,
passejàrem pel centre de Jaca, compràrem records per a tota
la família i visitàrem breument la Catedral de San Pedro.
Havíem d’estar preparats per al dia següent. Ens esperava
un llarg viatge en autobús fins arribar a Peralta de la Sal,
on visitarem la casa de Sant Josep de Calassanç, patró dels
Escolapis. Allí dinàrem com no ho havíem fet antes, fideuà,
all i oli...és segur que recuperarem forces després d’allò. Ja
estàvem de volta a l’autobús per visitar amb un guia molt
especial, el Monestir de Poblet. Tal vegada no era el millor

del viatge, però mentiríem si diguérem que no era una Catedral impressionant en dimensió i bellesa. Ara sí, quasi era
hora d’arribar a Valls, on es situava l’hotel que tantes ganes
teníem de veure. Isabel, Carlos i Paloma (professors que ens
acompanyaren durant aquesta preciosa etapa i ens feren el
viatge més amé), repartiren les habitacions i després d’instal·lar-nos, acudírem al menjador per sopar...pràcticament al
costat dels cantants de ZOO! Podríem dir que aquella, va
ser la millor nit de totes. Aquells episodis d’adrenalina i llargues xerrades que vam viure, serien els que ens unirien més
que mai. Però, devíem descansar. Ens esperava un últim dia
esgotador.
En eixir de l’hotel amb tot l’equipatge i ben desdejunats,
ens dirigírem a Port Aventura. Aquesta va ser la millor forma d’acabar amb l’experiència que marcaria un abans i un
després en la nostra etapa de Secundària. Eren molts sentiments acumulats: la nostàlgia de saber que ja s’acabava,
l’alegria d’haver viscut aquests dies amb una segona família...
Allò s’acabà a les 20:00 de la nit aproximadament. Moment
en què, amb cara de cansats, rebíem a les famílies que ens
esperaven plenes de curiositat i moltes preguntes.
Claudia Doménech García
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Fi de curs 4t ESO

E

l 14 de juny, tingué lloc la Celebració de 4t d’ESO, on
l’alumnat va acomiadar l’etapa de Secundària en companyia de familiars, amics i professorat.
L’acte va constar de tres parts: a la primera, el Pare Enric va
celebrar la Paraula, acompanyada pel nostre cor; a la segona
vam escoltar els discursos de Lara Ferrer, Borja Cerdà i Eva
Estruch, seguit d’unes paraules de Vicent Torres, professor
de Primària. Finalment, el director lliurà les mencions honorífiques a: Laura Martí, Jesús Miguel López, Paula Monzó,
Gabriel Rodríguez i Amelia Nunfio per la seua trajectòria
personal i humana al centre. Desprès, els tutors repartiren
les orles i les insígnies als alumnes.
Per acabar la nit, vam sopar al claustre del col·legi i vam gaudir de tots els records amb la projecció de l’audiovisual.
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Discursos

Borja Cerdà

Lara Ferrer

Eva Estruch
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THE English Corner

INTERCANVI PORTLAND

VIATGE A IRLANDA

U

n any més, els alumnes de 2ºESO,
van tenir l’oportunitat de viatjar a
Irlanda (Athlone) durant una setmana
per a integrar-se en una família irlandesa, viure així els seus costums, la seva
cultura i per descomptat, practicar
la seva llengua. Van assistir a classes
amb professors natius, van visitar llocs
d’interès i van realitzar diverses activitats, que tindran com a record d’una
de les seves primeres experiències
de viatges.

C

om a anys anteriors, l’empresa
Schola, ens va buscar per a l’estiu de 2018 un intercanvi amb alumnes procedents de Portland, destinat
a alumnes de 4rtESO i 1r de Batx.,
que alguns dels nostres alumnes van
saber aprofitar, passant el mes de juliol a València compartint activitats i
excursions amb ells, allotjant-los a les
seves cases perquè així, després, ells
poguessin viatjar als EUA, concretament a l’estat d’Oregon, Portland i
integrar-se allí, durant tres setmanes,
en famílies i acudint al centre on els
seus “germans americans” estudiaven.
Experiència inoblidable

PROFESSORS NADIUS

C

ada any, l’empresa Schola ens
concerta un nombre de professors nadius procedents d’Anglaterra,
que vénen a fer les seves pràctiques
de professors en llengua anglesa amb
nosaltres alhora que ens ajuden, com a
professors auxiliars, a reforçar i practicar les diferents destreses de la llengua
anglesa, basant-se en la nostra programació. Aquest any hem tingut a Tom,
de Manchester, que s’ha guanyat tant a
alumnes com a professors, amb la seva
simpatia i motivació. Els alumnes de
tercer cicle de primària, ESO i 1r batxillerat, han practicat l’idioma amb una
gran diversitat d’activitats presentades
en diferents maneres: amb vídeos de
youtube per a captar missatges i fer
debats, amb kahoots, jocs,…que han
animat i enriquit les classes d’anglès.

C

om cada any, el dissabte 4 de maig
i el dimecres 29, es van realitzar en
el nostre centre les proves de certificació de Cambridge, per als nivells Ket,
Pet i First. Un bon nombre d’alumnes
de 6è de primària, ESO i Batxillerat, es
van presentar a aquestes, aprofitant
aquesta oportunitat que se’ls ofereix
des del col·legi, per a adquirir aquests
tan aclamats títols, que els facilitaran el
pas a estudis superiors i més endavant
al món laboral.

EXÀMENS CERTIFICACIÓ DE
CAMBRIDGE

PROVES A2

H

em realitzat, com tots els anys,
les proves A2 de francès i anglés
que envia Conselleria per donar oportunitat als nostres alumnes d’obtenir
el títol bàsic d’aquestes llengües i, així,
motivar-los per a continuar millorant
i adquirint un nivell que els permeta
entrar al món laboral amb els coneixements d’idiomes que tant es valoren
hui en dia.
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Visites i xarrades

Visita UPV

Visita U. Catolica

Pla d’Orientació
Professional i Vocacional
2n Batxillerat

Visita UPV

D

ins del Pla d’Orientació i Pla d’Acció Tutorial, el Departament d’Orientació
s’encarrega d’organitzar visites a les dos grans universitats públiques de
València així com que de la Universitat Catòlica i de la Florida visiten el nostre
centre i presenten la seua oferta acadèmica.

D’aquesta manera, el 7 de gener els alumnes de 2n de Batxillerat tingueren la primera visita amb els companys de la Florida Universitària. En la Florida de Catarroja
els van presentar els diferents graus i cicles formatius així com la seua experiència
amb intercanvis amb l’estranger.

Visita UV

Seguidament, en finalitzar la segona avaluació i abans d’anar a Itàlia, el 22 de febrer, anaren a la Universitat de València on els alumnes es distribuïren en tres
itineraris: Tarongers, Blasco Ibáñez i Burjassot en funció de les diferents carreres.
Aquesta visita té una particularitat i és que els mateixos alumnes universitaris són
els que els fan la visita i van explicant-los el funcionament de la Universitat i dels
diferents graus.
Després, el 4 de març, la Universitat Catòlica els presentà tota la seua oferta acadèmica que va des de Medicina fins a totes les opcions de Mestre i les seues dobles titulacions. En totes les xarrades i visites, a més, se’ls informa de la possibilitat
de sol·licitar les beques al Ministeri d’Educació i a la Conselleria d’Educació.

Visita UV

Finalment, després de falles, visitaren la Universitat Politècnica de València on pogueren conèixer de primera mà els graus, màsters i estudis de postgrau. En aquest
cas, hi ha una xarrada introductòria i, posteriorment, es divideixen en 6 itineraris
diferents en funció de les carreres universitàries que estiguen interessats.
Com poden vore, un gran programa d’orientació professional i vocacional que intenta ajudar als alumnes de 2n de Batxillerat a poder decidir amb criteri quina és
la carrera que voldran estudiar el pròxim any.
Visita UV
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Franciscans
Club Nàutic Oliva

Oceanogràfic
Franciscans

Parpalló Borrell
Optica

Activitats i eixides culturals
Els alumnes de 1r de Batxillerat s’ho han passat d’allò més
bé, entre altres eixides, en el C.N. d’Oliva practicant esports
aquàtics i a l’Oceanogràfic de València.

Parpalló Borrell

Els alumnes de 2n de Batxillerat visitaren els Franciscans a
Palma de Gandia, on observaren una realitat que no acostumen a veure, malgrat que està més propera a nosaltres del
que ens imaginem. També anaren al Parpalló Borrell, podent
apreciar la bellesa del paratge i la vegetació típica de la nostra zona..
Els alumnes de 2n de Batxillerat d’Història d’Espanya, una
vegada finalitzat el bloc corresponent a la Segona República
i la Guerra Civil, han visitat el refugi de la Peixateria situat
sota l’antic Mercat municipal i el refugi del Prado.

Refugis

El grup de física de 2n de Batxillerat anà a l’òptica Vélez on
rebé una magnífica classe sobre els defectes de la visió i les
lents que ho poden corregir.
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Viatge a Roma
E

ls alumnes de 2n de Batxillerat han viatjat de nou, com l’any passat, a Itàlia, on
han visitat Roma, Pisa i Florència.

A Florència, que ha sigut el punt d’arribada, visitaren la galeria Uffizi on gaudiren
de les obres més importants de pintors com Botticcelli, Caravaggio, Leonardo,
Tiziano o Rafael entre d’altres. També pugueren visitar l’església franciscana de
la Santa Croce que a més de la seua bellesa espectacular alberga les tombes de
Galileo Galilei, Maquiavelo o Dante Alighieri. I, com no, visitaren l’Acadèmia i l’espectacular David de Miguel Àngel. Un altre punt interessant fou la visita guiada
pels carrers i edificis més importants i curiosos de Florència com ara l’església
d’Or San Michele.
A Pisa, encara que més breument, foren testics de la famosa inclinació de la torre,
i visitaren a més a més la catedral i el baptisteri.
Per fi, els últims dos dies del viatge estigueren a la capital, Roma, ciutat eterna.
Primerament visitaren el museu del Vaticà, la capella Sixtina, la Basílica de San
Pere i la seua plaça. A més visitaren la Casa General dels Escolapis a Roma on
foren rebuts pel pare Francesc Mulet. Allí visitaren l’habitació de sant Josep de
Calassanç i veieren les relíquies que es conserven del fundador de l’Escola Pia.
Finalment, després d’uns dies intensos i farcits d’emocions, anaren al Coliseu i al
fòrum romà. Allí coneixeren com vivien els gladiadors i com s’organitzava la vida
dels romans. Tingueren temps de passejar per la ciutat i visitar altres monuments
com el Panteó o la Lloba Capitolina.
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Comiat batxillerat
E

l passat divendres 24 de maig, després d’un any intens
d’estudi i treball, els nostres alumnes de 2n de Batxillerat
tancaren el curs mitjançant la seua Graduació a l’Església de
l’Escola Pia.

a representant del Claustre i, per finalitzar, el sr. Director féu
el lliurament de les Mencions Honorífiques per la seua trajectòria i esforç als alumnes Josep Montagud i Jose Luis De
Quero.

En primer lloc, celebràrem una senzilla litúrgia de la Paraula presidida pel pare Rector Enric Ferrer. Seguidament, uns
alumnes pregaren per tots ells i donaren gràcies pels anys
que havien passat a l’Escola Pia.

Després tots els alumnes van rebre dels seus tutors l’orla
i un xicotet record del seu pas pel col·legi. I a continuació
vam compartir un sopar al claustre amb més de dues-centes
persones entre els mateixos alumnes, famílies, professors i
escolapis.

Borja Pinzón, Director General, inicià l’acte acadèmic. Els
alumnes Andrea Garcia i Pau Blay feren una reflexió al voltant de les seues respectives trajectòries a l’Escola Pia. Fidel
Castelló es va adreçar als presents com a representant dels
pares fent memòria especial a Ferran Pelegrí i de seguida, la
professora Adela Ribera es va dirigir a tots els alumnes com
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L’Escola Pia sempre tindrà les portes obertes per aquests
alumnes que ara comencen una nova etapa en la seua vida.
Enhorabona!

Batxillerat
Comiat Batxillerat
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Adela Ribera

Pau Blay

Andrea García
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Arjé Betlem-Natzaret

Etapa Betlem
L’etapa BETLEM està formada per famílies en que els seus fills cursen Infantil o al
primer cicle de primària.
Mestres i famílies (enguany 11) es reuneixen una vegada al mes per tractar d’iniciar
experiències de fe cristiana. Es proposa l’evangeli com a model de vida on sorgeix
el diàleg i la comprensió.
Pares/mares i alumnes treballen conjuntament una part de la sessió i a continuació es proposa un segon moment de la jornada on es creen dos grups. Els alumnes
realitzen activitats per fomentar algun dels valors de l’evangeli mentre que el seus
pares reben pautes i fomenten el diàleg al voltant de la temàtica proposada.
Junts construïm Comunitat Cristiana Escolàpia.

Etapa Natzaret
Els alumnes de tercer a sisè formen part de l’etapa Natzaret del projecte “ARJÉ”.
Durant aquest període els catequistes tracten de fomentar dinàmiques de participació, escolta i diàleg entre els alumnes que hi formen part.
Jesús, centre del nostre model de vida ens acompanya en aquest camí per fer
créixer la fe dels nostres xiquets.
A més, tractem de sensibilitzar als més menuts d’altres realitats i problemes socials que ens envolten en el dia a dia.
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— Primera Comunió —
Molt contents iniciaren el curs,
Moviment Calassanç començà
i acompanyants pels mestres
s’agafaren junts de la mà.
“Pongo mi vida en tus manos”
aprengueren ràpidament
per fer l’oració cada dia
i anar fomentant moments de fe.
A les reunions dels dimarts
grans experiències visqueren,
i a més a més, assajaren els cants
per als actes penitencials.
I arribaren els grans dies
12 i 19 de Maig
acompanyats per les famílies
els ompliren de goig.
Jesús, el nostre amic
ens acompanya en aquest procés
i fa que valorem el camí
que anem creant junt a ell.
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Moviment Calassanç

MOVIMENT CALASSANÇ

C

om cada any, el Moviment Calassanç ha estat carregat
d’experiències, celebracions i moments compartits que
ens han permès créixer com persones i com cristians. Hem
descobert, ajudats per la vivència en grup, cóm Deu es fa
present en nosaltres: en les relacions amb els demés, en les
nostres decisions personals... en el nostre dia a dia.
Onze famílies de xiquets i xiquetes des d’Infantil fins 2n de
Primària han participat en l’Etapa Betlem del Moviment. I
més de 120 alumnes de Primària i quasi 100 de Secundària
han participat en aquest procés de creixement humà i cristià.
Cada setmana hem tingut la reunió grupal i també hem
tingut l’oportunitat d’unir-nos a convivències intercol·legials,
Pasqua i experiències d’estiu amb el rest de col·legis de la
Província Betania.
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Confirmacions
E

n finalitzar 4t ESO, els participants de Moviment Calassanç durant els cursos de
3r i 4t d’ESO poden rebre de manera voluntària el sagrament de la confirmació.

La celebració va ser presidida pel Vicari Episcopal Francisco Revert, acompanyat
pels escolapis Enric Ferrer i Jose Luis Cuesta.
Abans de començar els joves es reuniren amb el vicari, a qui li havien enviat prèviament una carta on explicaven els motius pels quals volien rebre el sagrament.
Els i les confirmands van participar molt activament en la celebració: llegint les
lectures, fent peticions, ofrenes i accions de gràcies. De la mateixa manera, les
seues catequistes Teresa Gimeno i Lidia Molina els acompanyaren i participaren
durant la celebració.
Va ser una celebració molt emotiva on els joves van mostrar la seua il·lusió per fer
present l’Esperit Sant en les seues vides.
Els animem a continuar en el seguiment de Jesús i esperem que l’Esperit Sant els
acompanye sempre.
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Experiències d’estiu
L

es experiències d’estiu han sigut
moments molt especials: les xiques de 6é en Orea (acompanyades
per una alumna de 2n de batxiller del
nostre col·legi dins de l’equip de catequistes), el grupet de 1r en Peralta de la
Sal (acompanyats pel professor Víctor
Colomer), el sempre nombrós grup de
3r com peregrins en el Camí de Sant
Jaume (amb Mª José Ferrerons i Gonzalo Chirivella) i de 4t en Santo Toribio
de Liébana (amb Jorge Ortín), també
els voluntaris de 2n de batxiller en el
camp de treball d’Itaka-escolapios…

Camino

Han sigut experiències intenses d’encontre personal amb Déu i amb els
germans. Tornem a comprovar que
quan més prompte comencem a compartir experiències, més enriquidora
és la convivència amb joves de la mateixa edat. Agraïm als nostres alumnes
la valentia i la decisió per deixar les comoditats de casa, per anar a descobrir
una manera de viure millor, buscant la
fraternitat i la construcció del Regne.

Camino

Camino

Camino

Campo Trabajo
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Peralta

Campo Trabajo

Peralta
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Orea

Camino

Orea

Peralta

Orea
Santo Toribio

Santo Toribio
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Campanyes d’Acció Social: resum + Congo

Jornada Mundial
dels Pobres,
per Josep Miquel Bausset

A

quest diumenge el papa ens convida a celebrar la III Jornada
Mundial dels Pobres, sota el lema, tret del salm 9: “L’esperança
dels pobres mai no es frustrarà”.
Amb aquest salm, el papa ens exhorta a descobrir en aquest text,
“una veritat profunda que la fe aconsegueix imprimir, sobretot en
el cor dels més pobres: retornar l’esperança perduda a causa de la
injustícia, el sofriment i la precarietat de vida”.
En el salm 9, “el salmista descriu la condició del pobre” i alhora,
“l’arrogància de qui l’oprimeix”. Per això el salm “invoca el judici de
Déu per restablir la justícia i superar la iniquitat”. Aquest salm 9 ens
posa al davant la pregunta que els qui pateixen s’han fet al llarg
dels segles: “¿Com pot Déu tolerar aquesta disparitat? ¿Com pot
permetre que el pobre siga humiliat sense ajudar-lo?”.

Com ens recorda el papa, aquest salm es va compondre “en un moment de gran desenrotllament econòmic, que, com sol passar, produí forts desequilibris socials”, com passa també hui. I com veiem,
també hui, “la crisi econòmica no ha impedit a moltes persones un
enriquiment”, a vegades immoral, mentre trobem “carrers amb l’ingent nombre de pobres que no tenen el necessari i que en ocasions
són maltractats i explotats”.
El papa en aquest missatge amb motiu de la III Jornada Mundial
dels Pobres, ens recorda que hui hi ha “nombroses formes de noves
esclavituds a les que estan sotmesos milions d’hòmens, de dones i
de xiquets”. Els nous pobres de hui són “famílies obligades a abandonar la seua terra, orfes que han perdut els seus pares, jóvens als
quals se’ls impedeix l’accés al treball a causa de polítiques econòmiques miops”. I també les “víctimes de tantes formes de violència, des
de la prostitució a les drogues, persones marginades i sense llar”. Per
això, per a vergonya d’una societat que es diu avançada, encara hui
veiem “els pobres en abocadors, recollint el producte del rebuig i del
que és superflu, per trobar alguna cosa per menjar o per vestir-se”.
A més de la pobresa en la que viuen, els pobres “són tractats com
a rebuig” i són considerats “com a paràsits de la societat”. I és que
“als pobres no se’ls perdona ni tan sols la seua pobresa”. Per això la
nostra societat els veu “com una amenaça perquè són pobres”. Fins
i tot, com ens diu el papa, “s’ha arribat a realitzar una “arquitectura” hostil per desfer-se’n de la seua presència”.
A més, els pobres “es veuen obligats a treballar hores inacabables,
però se’ls recompensa amb una paga irrisòria”. Com descriu el salm
9, els pobres són “acorralats, capturats, fets esclaus”. Amb tot, com
veiem a l’Escriptura, “el pobre és l’home de la confiança”, ja que
només posa la seua esperança en Déu, que mai no li fallarà.
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En el seu missatge, el papa ens recorda aquestes paraules (que no
hauríem d’oblidar) del capellà Primo Mazzolari: “El pobre és una
protesta contínua contra les nostres injustícies”. Per això la Bíblia
ens indica que “els pobres són aquells que no disposen del necessari per a viure i que depenen dels altres”, com la viuda pobra de
l’Evangeli. D’ací que Jesús “no va tindre cap por a identificar-se amb
cadascun d’ells”. Per això “fugir d’aquesta identificació” amb els pobres, “equival a falsificar l’Evangeli”.
El papa també ens recorda les Benaurances i com Jesús va dir que
“el Regne de Déu pertany als pobres”, pel fet que només ells “estan
en condicions de rebre’l”. D’ací que el papa ens encoratge a “revifar
l’esperança i a restaurar la confiança” dels pobres. Com a deixebles
de Jesús, el cristià està cridat “a no distanciar-se del cos del Senyor,
que sofreix amb” els pobres. Estem cridats, com ens diu el papa, “a
tocar la seua carn”, perquè “l’amor que dóna vida a la fe en Jesús, no
permet que els seus deixebles es tanquen en un individualisme asfixiant”. El papa ens recorda la figura de Jean Vannier, que “obrí nous
camins a la tasca de promoció de les persones marginades”.
El papa ens encoratja a fer nostra “l’opció pels últims, per aquells
que la societat descarta i rebutja”, ja que “és una opció prioritària
que els deixebles del Crist estan cridats a realitzar, per no trair
la credibilitat de l’Església” i d’aquesta manera “donar esperança
a tantes persones indefenses”.
Finalment el papa ens recorda també que “els pobres no són números”, sinó que “són persones a les que hem d’anar a trobar”. Només
així podrem “sembrar signes d’esperança” enmig del sofriment dels
qui no tenen res.
El papa Francesc que, amb la Jornada Mundial dels Pobres ens
proposa “un canvi de mentalitat” per tal de descobrir allò que és
essencial, ens exhorta a un compromís amb els qui més pateixen.

Pastoral i Acció Social
Celebracions religioses
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Celebracions ESO I BATXILLERAT
A

la Pastoral del centre un moment fonamental són les
celebracions dels temps litúrgics i també les celebracions sacramentals.
Pel que fa a les celebracions de temps litúrgics, aquest any
hem tingut una novetat i és que des de principi de curs
hem estrenat la nova capella de l’edifici d’Infantil i Secundària-Batxillerat. Durant aquest any s’ha aconseguit que tots
els grups tinguen moments celebratius en que el grup classe
ha compartit un temps de reflexió i d’escolta juntament amb
la resta de companys. El professor o tutor i l’escolapi Enric
Ferrer escolten i acompanyen en aquests moments tan importants en la vida del grup.
D’altra banda el col·legi també té altres moments especials
per a la comunitat de l’escola: són les celebracions sacramentals i en el cas de l’ESO és la celebració del Sagrament
de Confirmació. Cal tenir en compte que els sagraments al
col·legi estan inserits dins de Moviment Calassanç. Per tant
el col·legi no realitza una formació exclusiva per al Sagrament sinó que els joves des que entren a l’escola se’ls acompanya en el seu creixement personal i el Sagrament és una
fita més en el seu procés maduratiu i de fe. Moment, això sí,
important en la seva vida i també per a les famílies i tota la
Comunitat Cristiana de l’Escola Pia de Gandia.
Així doncs les celebracions a l’ESO i Batxillerat s’han realitzat i els joves han tingut moments de reflexió i de trobar-se
amb Jesús que els han ajudat en el seu creixement.

Advent - Nadal

81

Escola Pia • Gandia

Convivències Inicials ESO-Batxillerat

Dimecres de Cendra

Eucaristia mensual
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Landriani i Famílies

FIC i Landriani
I no hem oblidat la importància de la
formació, des de la inicial per a catequistes joves (FIC) fins la que oferim
tots els anys per als educadors del
centre (Landriani). No podríem acompanyar bé als alumnes si no tenim cura
dels nostres propis processos. Tot va
ajudant al creixement personal i cristià posant els fonaments per a tenir
una vida plena i feliç, com diu el lema
d’aquest nou any: Viu!

FAMÍLIES I GRUPS D_ADULTS
Fins i tot hem gaudit d’una proposta
més enllà dels grups d’alumnes. Des
de la Província van organitzar un Camí
de Santiago per a famílies i una bona
representació de Gandia ens vam afegir a la resta de persones de Betània,
més de 50 pelegrins des de 7 fins 83
anys d’edat. Va ser una experiència
molt enriquidora i que tots vam agrair
molt.
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Campanyes Acció Social Resum anual
E

més a més, establiren un bar solidari on la gent va poder
adquirir refrigeris i entrepans.

La campanya “Un taponet, un cigronet” es desenvolupa al
llarg de tot l’any i gràcies a la recollida de taps i mòbils poguérem comprar menjar per valor de 300 € per a abastir al
menjador del preventori de Palma i per a Càrites.

Aquestes són algunes de les nombroses iniciatives que duguérem a terme, però l’any passat , l’Escola Pia de Gandia
portà la seua solidaritat més enllà, hi existeixen altres moment on gràcies a la participació activa dels membres de la
comunitat educativa conseguirem recaptar una gran suma
per continuar contribuint en millor el nostre entorn. A continuació es detallen tots els ingressos que el DAS va rebre.

l curs 2018-19 fou molt positiu en quant a termes de solidaritat. Des del Departament d’Acció Social i amb la
col·laboració de la comunitat educativa hem impulsat una
serie d’iniciatives per tal de recaptar diners i intentar produir
un impacte positiu al nostre entorn.

L’any escomençà amb la campanya del DOMUND, on gràcies al vostre interés arribarem a recollir 1709,46 €. La següent parada solidària fou la iniciativa de Globalmón, on
entre tos aconseguirem omplir una camioneta plena de roba
per a enviar a Àfrica. L’última campanya del trimestre fou
temàtica i aquest any tractàvem d’enviar recursos a projectes al Congo de la mà de l’ONG Itaka Escolapios. Recaptarem 2935,53 € gràcies a la fabulosa cistella de Nadal.
Les iniciatives de “Manos Unidas” i la Campanya del Quilo tornaren a confirmar el gran esperit solidari que hi ha al
col·legi.
Finalment, tancarem l’any amb un gran event on s’implicà
a tota la comunitat educativa de forma activa. Férem la “II
Jornada Esportiva Solidària”, on s’organitzaren campionats
multidisciplinars per a les diferents etapes educatives. A
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Extra Escola Pia
Germandat Santa Creu

La música en la Germandat
de la Santíssima Creu

E

ncara que hi ha constància d’una banda de cornetes i tambors de l’Associació de la Santíssima Creu en 1958 i que
posteriorment va ser dissolta, no va ser fins a l’any 2000
quan la Germandat de la Santíssima creà l’actual banda de
tambors que acompanya a la Germandat en totes les seves
desfilades processionals. Amb molt d’afecte es reuneixen
cada divendres a la nit, des del mes de gener, per a preparar
les diferents marxes i tocates que interpretaran en la Setmana Santa de cada any. Aquesta banda que va començar amb
12 tambors i 3 bombos que amb el pas del temps ha anat
incrementant el seu nombre de components.
D’altra banda es tenia la inquietud de recuperar el so típic de
la matraca que antigament s›utilitzaven per Setmana Santa
des de les torres de les catedrals i els campanars de les esglésies, sonant enmig del silenci de les poblacions, endolades per la mort del Senyor, i servien per a cridar als Sants
Oficis durant la Setmana Santa ja que des del Dijous Sant
a la Glòria de l’Eucaristia de Resurrecció no es podien tocar
les campanes, i servia per a fer callar a la multitud en els dies
centrals de la Passió.
És per això que es va encarregar una matraca al luthier de
Godelleta Sr. Miguel Ángel Carbonell, qui va construir un
fabulós instrument de percussió que ha entrat a formar part
del patrimoni de la Germandat de la Santíssima Creu. Tant
el cos principal de la matraca com la mecànica i el carro han
estat realitzats en fusta de faig i bedoll, en dues tonalitats
«mel» i «noguera» combinades. La part principal de la mecànica (eix amb pues i manovella) ha estat realitzada amb
acer pintat.
Des que va ser beneïda el dissabte 8 d’abril de 2017 a l’Església de l’Escola Pia, participa en les desfilades processionals
de la Germandat juntament amb la secció de matraques que
porten matraquetes de mà.
Des de la Germandat es vol continuar potenciant i donant
a conèixer aquest instrument a la resta de la ciutat, i és per
això que es vol promocionar en els centres escolars de Gandia, així com la realització d’una exposició de matrques del
món, que tindrà lloc la Setmana Santa del 2020 a la Sala
d’Exposicions Coll Alas de Gandia.
Des de la Germandat obrim la participació a totes les
persones que estiguin interessades a formar part tant
en la Banda de Tambors com en la Matraca o la secció
de Matraques, i és per això que aquelles persones que
estiguin interessades poden fer-ho a través de la nostra pàgina web www.santisimacrugandia.es o en l’email
santisimacruz@gmail.com.

Pots contactar amb nosaltres per mitjà de:
Adreça postal
Asociación Santísima Cruz de Gandia
C/ Abat Solà 108-110 46701 Gandia (Valencia)
Web
www.santisimacruzgandia.es
Correu electrònic
santisimacruz@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/HermandadSantisimaCruzGandia
Telèfons
676285014 / 686856034
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GERMANDAT SANT PERE APÒSTOL

Romiatge

Un any més la Germandat de Sant Pere Apòstol de Gandia,
i en el desenvolupament del seu programa d’actes anual, ha
volgut recuperar una activitat que tradicionalment es realitzava i que consistia a realitzar un romiatge fins a l’Ermita de Santa Anna. El temple original de l’Ermita, datava del
segle XIV, encara que l’edifici que ha arribat a nosaltres es
correspon amb una profunda reforma efectuada en el segle
XVIII. Es troba en un enclavament privilegiat de Gandia, que
permet gaudir al visitant, no sols d’un entorn de vegetació
i muntanya, sinó també d’unes estupendes vistes de tota la
zona. Això ha fomentat que al llarg de la seua història s’hagen realitzat, per part també del col·legi escolapi de Gandia,
reiterades excursions i visites amb els alumnes del col·legi. A
més, des de 1809, l’Ermita de santa Anna està administrada
pels pares escolapis.

Ermita Santa Anna

El primer romiatge que va organitzar la Germandat es va
realitzar l’any 1998, coincidint amb la Festivitat de Sant Pere
Apòstol, culminant la mateixa amb la celebració d’una Eucaristia en l’Ermita, a càrrec del Pare Consiliario (Pare Llombart
i anys després Pare Paricio), i posteriorment es realitzava un
esmorzar a l’esplanada, i s’organitzaven jocs per als xicotets
i majors. Enguany, i a fi de potenciar la convivència entre
el nostre confrares, col·laboradors i amics, la Germandat ha
tornat a organitzar aquesta activitat, convidant a tots els
participants a un esmorzar a l’esplanada de l’Ermita i posteriorment a la celebració d’una eucaristia a càrrec del Pare
Enric Ferrer.
La Germandat de Sant Pere Apòstol i la seua directiva, dins
de la labor confrare i social, aposten per potenciar tots
aquells actes i activitats que contribuïsquen a unir als nostres confrares i amics, i aquesta activitat ens ha permés posar
en contacte diverses generacions d’alumnes escolapis i confrares, que han intercanviat experiències i records ja viscuts
en anteriors romiatges, amb les noves generacions, que en
molts casos, no coneixien ni l’Ermita ni la seua història. Això
ens ha portat a plantejar-nos que tan important és la labor de
crear i potenciar activitats noves com la de mantindre, recuperar i transmetre les antigues, facilitant d’aquesta manera
que diverses generacions tinguen un vincle d’unió i moltes
coses encara que explicar-se, perquè des de l’experiència
sempre es transmet molt millor el coneixement de les coses.
La Germandat de Sant Pere Apòstol novament anima a tots
aquells alumnes que ho desitgen al fet que participen i coneguen la labor i el treball que realitza la nostra Germandat
Escolàpia al llarg de tot l’any.

Ermita Santa Anna

Pots contactar amb nosaltres per mitjà de:
Adreça postal
Germandat Sant Pere Apòstol
Pl. Escola Pia, 7 46701 Gandia (Valencia)
Web
www.hermandadsanpedro.es
Correu electrònic
hermandadsanpedro@hermandadsanpedro.es
Facebook
https://www.facebook.com/hermandadsanpedro
Telèfon

Gema Iznardo
Membre de la Directiva de la Germandat de Sant Pere
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SETMANA SANTA DE GANDIA

FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC NACIONAL

A

quest mes d’octubre, va arribar la comunicació des de
Madrid que s’havia concedit a la Setmana Santa de Gandia el títol honorífic de Festa d’Interés Turístic Nacional.
Molt bé, enhorabona, però... I això què significa?
El reconeixement com a Festa d’Interés Turístic Nacional es
concedeix a aquelles festivitats, amb profund arrelament en
la població, amb una història afermada en el temps i amb
un ampli impacte turístic en la zona, entre altres característiques. Per a poder optar a aqueix títol honorífic, a més de
sol·licitar-lo l’entitat local (ajuntament mitjançant resolució
del Ple), s’ha d’acompanyar d’un extens expedient en el qual
es justifique, conforme les bases de la citada acreditació, que
la festa en qüestió és mereixedora d’aquesta “recompensa”.
En diversos períodes, s’ha proposat realitzar aquest expedient, caient fins ara en el camí per la complexitat d’aquest.
Cal recordar que des de 1983, Gandia ja és reconeguda com a
Festa d’Interés Turístic pel Ministeri de llavors, però aqueixa
catalogació, amb la nova reglamentació, de poc servia.
Perfecte, ja sabem que ha sigut molt complex el sol·licitar-ho
i realitzar aqueix expedient, però…. Què guanyem amb això?
A més d’un gran prestigi i orgull per als membres de la Setmana Santa de Gandia, el reconeixement suposa una major

presència en fires de turisme nacionals i internacionals, que
les grans empreses de viatges posen a la Setmana Santa de
Gandia en els seus objectius i que comencem a estar en boca
dels diferents tour-operadors internacionals. Conseqüència
d’això és que la gent que en les vacances de Setmana Santa
busque turisme cultural puga tindre a la Setmana Santa de
Gandia com un dels seus objectius, que opten per vindre a
conéixer-nos i que siguem molt més coneguts a tot el món.
Això comportarà un major nombre de visitants i per tant de
places hoteleres ocupades, restaurants i bars, comerç, despesa a la ciutat i platja, major nombre d’assistents a veure les
nostres processons i actes que realitzen les diferents germanors en els aproximadament 10 dies de Setmana Santa i que,
de pas, puguen conéixer els nostres voltants, Marxuquera,
la marjal, els pobles de voltant….
Bé, perquè vist així, sembla que sí que és important això de
ser Festa d’Interés Turístic Nacional.
Sí, però els membres de la Setmana Santa i Gandia sencera no han d’oblidar que la Setmana Santa, és una festa RELIGIOSA, commemorem la Passió, Mort i RESURRECCIÓ
de Jesús i per cap motiu hem de deixar de costat aqueix
caràcter i tot el que comporta (espiritualitat, reflexió, introspecció, respecte, acudir als diferents oficis religiosos propis
d’aqueixos dies…). Hem de tindre present que, abans de res,
som cristians. Exercim com a tals.
87

Escola Pia • Gandia

Pastoral i Acció Social
Federació de Falles de Gandia

LA DONA EN LES FALLES DE GANDIA
(Implantació en el seu context històric)
(1ª part, abans de la guerra civil)

L

a festa de les falles en Gandia es contextualitza a finals del segle XIX. És
en 1876 quan tenim el primer document que parla d’una falla a la ciutat
encara que és molt possible que no fóra la primera. Les autoritats no eren
molt favorables a la creació d’uns cadafals amb figures que criticaven en
molt casos la seua tasca i en altres, feien referència a vicis socials amb un
erotisme característic que s’allunyava del bon gust predominant de l’època. La festa és del gust de les classes populars treballadores i el muntatge
efímer, d’un “monument” artesanal que es cremava el mateix dia de Sant
Josep sense cap tipus d’organització, estava a càrrec d’una iniciativa veïnal
o d’alguns amics que imitaven el moviment que ja tenia tradició al Cap i
Casal. Tot allò no era, segurament, motiu suficient de notícia o ni tan sols
arribava als mitjans de comunicació del moment.
Les característiques de la falta organitzativa d’aquests primers anys i sobre
tot el protagonisme de les classes populars treballadores, ja marquen una
distància respecte al paper de les dones en l’inici de la festa. La construcció d’una estructura de fusta que anava fent-se més complexa amb el pas
del temps, la crítica política o social en molts casos envoltada de temes
amb clars referències eròtiques i el propi acte de la cremà s’allunyen de les
activitats considerades femenines en una Espanya amb uns estereotips
molt marcats en una societat amb molt poc desenvolupament industrial,
amb el control de l’església catòlica i una estricta jerarquització de gènere.
Si és cas, la dona en aquests anys de finals del segle XIX i principis del XX
recolzaria amb la seua tasca des de casa, amb la feina domèstica i familiar.
En aquest àmbit i amb una intermitència en la construcció de monuments
arribem a 1928. Aquesta data és la que els historiadors Lloret i Coll marquen com la segona etapa o etapa moderna en la festa de les falles de
Gandia.
Ací la pauta diferenciadora és l’inici de comissions organitzades que vas
més enllà de la construcció d’un monument amb intenció crítica, és quan
comença l’associacionisme veïnal, de barri, el qual ha articulat la festa fins
l’actualitat agafant una importància progressiva que l’ha convertit en la
celebració de més impacte en la ciutat.
Des de 1931 fins al 1936 s’instaurà en Espanya la Segona República, és un
dels moments més importants en la història de les dones a l’estat. Els partits d’esquerres amb la influència d’activistes feministes com Victoria Kent
o Margarita Nelken trauen a debat els drets de les dones, la constitució
de 1931 fou un important avanç legislant tot el que estava relacionat amb
la família des de la perspectiva de la igualtat. Tot va culminar amb el dret
al vot femení en 1933.

progressivament els actes d’elecció articulats al estil del sistema de les
miss aniran exaltant la bellesa de la dona amb una influència dels Jocs
Florals i la Renaixença valenciana.
Ja a Gandia, en 1931, la Falla de la Plaça del Mercat nombra la primera
Reina de Falla d’una comissió a la ciutat, Ana Mascarell Martínez, la qual
estava acompanyada per una cort d’honor de quatre dames. És el moment
en el que a la ciutat de València es publiquen per primera vegada les reines de cada comissió fallera juntament amb la primera Fallera Major de
la ciutat. Aquestes cinc representants són les primeres dones falleres de
la ciutat. Aquest nomenament de falleres per primera vegada, va estar
afavorit per Josep Castañer, tinent alcalde que va animar a les falles a fer
aquest nou acte i a introduir a la dona en la festa com excusa per a que les
comissions col·laboraren en la restauració de l’església de Sant Josep. Únicament va respondre la Falla del Mercat, i continuà al següent any 1932,
amb el nomenament de noves falleres. Dos anys després es va constituir la
Falla Prado, es donà un nou impuls al panorama faller i adoptà el sistema
d’elecció belleses.
En un primer moment es van anomenar Reines i cort d’honor però la
consolidació de la República en 1932 va implantar els ideals d’igualtat i va
buscar una denominació allunyada de qualsevol referència monàrquica:
Bellesa.
En desembre de 1934 es va constituir el Comité Central Faller que regularia la festa de les falles a Gandia l’any vinent, i aquest serà l’embrió de la
Junta Local Fallera. El comitè amb la influència de la capital va donar gran
importància a la figura de la Fallera Major de Gandia, representant i símbol de les falles de la ciutat que seria elegida en un acte entre les belleses
de cada comissió. L’acte es va celebrar al Royalty i la primera Fallera Major
de Gandia va ser Remedios Chorro Climent de la Falla Prado, elegida per
un jurat absolutament masculí. La decisió no va agradar als fallers de les
altres comissions i es van barrejar xiulades i aplaudiments, l’any següent el
sistema de votació va ser totalment diferent, es van ficar urnes per a que
democràticament en l’esperit republicà se poguera elegir la nova fallera
major de Gandia, que aquell fatídic any de 1936 recaurà en Isabel Morant
Martí de la Falla Grau.
Alberto Bou Pérez.
Museu Faller de Gandia.

La dona ja no estarà a l’àmbit exterior depenent d’una iniciativa evidentment masculina, és el moment en el que entra per primera vegada en el
lloc que l’home l’ha reservat i en el qual ella mateixa se sent realitzada en
consonància amb les pautes destinades per a elles. En aquest context el
paper de la dona en les comissions falleres comença amb la designació de
reines o belleses. Aquest format rep la influència dels concursos de bellesa o de poesia que estaven molt de moda, l’any 1929 la valenciana Pepita
Samper va ser elegida miss Espanya, aquesta notícia i la seua boníssima
acollida en el poble valencià va calar al món faller.
L’entrada de la dona com a part de la festa fallera va modificar el programa
de festes amb actes específics per a ella encara que, en el context d’una
societat eminentment rural i en una festa que es nodria amb pautes tradicionals, l’home seguirà sent l’organitzador i la dona adoptarà el paper de
sublimació estètica i imatge d’una celebració que arribarà a convertir-se
en un símbol d’identitat valenciana.
La Fallera Major serà el càrrec de representació de la festa i inclús de la
ciutat, serà elegida la dona amb Major presència, elegància, saber estar...
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1931: Reina de la Falla del Mercat Ana Mascarell Martínez i Cort d’Honor: Mercedes Bellver,
Lolín Mascarell, Carmen Beltran i Isabel Peris. (Font: J.J. Coll)
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Premis i Concursos
Betlem infantil

Júnior Xef Gandia

Concurs Coca-Cola

Divendres 7 de juny va ser la final del concurs
Júnior Xef Gandia. Els nostres finalistes, Vicent
Cabanilles, Blanca Pla i Helena Garcia, van preparar les seues receptes i gaudiren, junt a pares
i professors, d’uns moment emocionant.

Els alumnes de 2n d´ESO Yaiza Álvarez, Luis
Ripoll, Andrés Almiñana i Sofía González van
participar en la 59a. edició del Concurs de
Joves Talents de Narrativa Coca Cola celebrat
al col·legi Maria Suárez de Calderón del Grau
de Gandia.

Desafiu matemàtic

Concurs dibuix
Germandat Santa Creu
La Cambrera de la Germandat Dª. Mª José
Simó i el Germà Major D. Carlos Costa entregaren els premis als guanyadors:
La nostra alumna Adriana Enri Ascó, de Primer,
obtingué l’accèssit del Jurat, categoria 1er i 2on
de Primària; i el nostre alumne Erik Ungurean,
de Quart, el 1er Premi de 3er i 4rt de Primària.

Dissabte 11 de maig els alumnes de primària
i primer cicle participaren en el “Desafío matemático”. El concurs es va desenvolupar en
el col·legi ABC (amb proves de càlcul mental,
“Pensat i Debat” i “Tic-Tac”) i els guanyadors
van passar a la següent fase realitzada al Palau
Ducal i plaça Major (amb proves de geometria, memorització visual, deducció, velocitat,
estratègia i enginy).
Aquest concurs fomenta el descobriment del
patrimoni i de llocs emblemàtics de la ciutat,
gaudir de les matemàtiques i de la lògica, amb
caràcter integrador, inclusiu i lúdic.
Els nostres guanyadors van ser:
3r de primària: Zaira Vidal amb el tercer premi i

Premis
extraordinaris
Conselleria

El nostre centre està d’enhorabona un any
més, ja que aquest dimarts 12 de març Alicia
Gómez i Gonzalo Peretó han sigut guardonats
per la Conselleria d’Educació pel seu rendiment acadèmic.
L’acte d’entrega va ser al Palau Reina Sofia, on
els nostres alumnes van gaudir d’aquest moment junt a les seues famílies i un representant del Centre.
La Botets Band, amb alumnes de 4t d’ESO i
1r de Batxillerat del IES José Rodrigo Botet de
Manises, va tancar una cerimònia senzilla i
molt merescuda pels alumnes.
És un orgull per a nosaltres compartir la formació, la il·lusió i el creixement personal amb
alumnes com aquests, juntament amb tota la
Comunitat Escolàpia del Centre.

Marc Pellicer amb el segon premi.
4t de primària: Inés Fuster amb el segon premi.
5é de primària: Gonçal Orengo amb el segon
premi.
1r ESO: Oscar Aparisi amb el segon premi.
2n ESO: Paula Benito amb el tercer premi i
Myriam de los Angeles Mas amb el primer
premi.
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Alicia i Gonzalo s’afegeixen a una llarga llista
de premiats com ara Alicia Serna, Claudia
Palacios, Gagik Hovnatanyan, Alejandra i
Celia Vélez, Lara Ferrer, Andrea Castillo, Marc
Llopis, Alberto Segura... per citar alguns dels
últims anys.
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El divendres 5 de juliol a l’Església
de l’Escola Pia es celebrà l’acte de
lliurament dels premis extraordinaris als tres millors expedients de 6é
de Primària i 4t d’ESO i les matrícules d’honor als sis alumnes de 2n de
Batxillerat.
Amb un acte emotiu, acompanyats
per tot el Claustre de professors, des
d’Infantil fins a 2n de Batxillerat i de
les seues respectives famílies, aquests
brillants alumnes reberen els seus corresponents reconeixements de mans
del Director General, sr. Borja Pinzón.
Aquests alumnes han estat:
6é de Primària:
Teresa Chirivella Bertó
Daniela Peña Rodríguez
Natalia Julio Gorrea
4t d’ESO:
Eugenia Barreres Martín
Valeria Xia González Navarro

2n de Batxillerat:
Marina Segura Blay
Celia Vélez Castelló
María Fornés Fernández
Alexia Parra Ayuso
Javier Pérez Gavilá
Alicia Torrado Romero
Seguidament, se celebrà el Claustre final de curs amb les intervencions del

Titular sr. Xavier Figueres, Director sr.
Borja Pinzón i Coordinadora de Qualitat sra. Adela Ribera per tal d’explicar
la Memòria final de curs i els resultats
del Pla de Seguiment i Mesurament.
Finalment, a l’Església l’escolapi Enric
Ferrer presidí una litúrgia de la Paraula per a cloure i donar gràcies pel curs
2018-2019.

Prova Cangur

Sambori
Un any més els nostres alumnes participaren en
els Premis Sambori, celebrats el 2 de maig a la
Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna.
Dijous 21 de març , 36 alumnes de 2n cicle
d’ESO i 1r de Batxillerat participaren a la XXIV
Prova Cangur al Campus de Gandia de la UPV.
La prova Cangur és convocada per la Societat
Catalana de Matemàtiques, i organitzada per
les respectives comissions balear, valenciana i
catalana. Es tracta d’una activitat que té com
a objectiu estimular l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes motivant
tants alumnes con siga possible i contribuir a
la popularització de les matemàtiques entre
els joves.

Aquest concurs literari promou i difon l’ús del
Valencià dins l’àmbit escolar. Està adreçat a
l’alumnat d’infantil, Primària, Secundària i Batxillerat ; a més d’alumnes amb Necessitats especials. Agraïm la participació del nostre centre
com sempre des d’infantil fins a batxillerat.
Els alumnes, que aquest any han estat guardonats són els següents:
1r CICLE D’ESO: Oscar Redondo Gil.
Necessitats Especials : Laura Vayá Escandel
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ÉS EL RECICLATGE UNA
RESPONSABILITAT SOCIAL?
L

’inici del segle XXI es presenta com una època de reptes i
oportunitats. El model de desenvolupament establert al
món, on es prioritza el creixement econòmic, implica l’existència i agreujament dels problemes mediambientals de la
humanitat. Tots som conscients, per exemple, que l’impacte
del plàstic en el planeta és un greu problema i no va a desaparéixer mai en la seua totalitat.
El desenvolupament sostenible, concepte proper a la societat però poc prioritzat, no és més que aconseguir satisfer
les nostres necessitats sense posar en perill la capacitat de
les generacions futures per poder satisfer les seues pròpies.
Ho estem aconseguint? Pot millorar el reciclatge aquesta
necessària sostenibilitat? Hem de conscienciar a la societat
en la recerca d’un model de vida amb una Responsabilitat
Social al respecte?
D’aquesta necessitat de control i reducció de l’impacte ambiental dels residus al planeta, naix el COR (Consorci per a
la Gestió de Residus), que contribueix a la realització d’una
gestió sostenible dels residus, fo menta la informació, sensibilització i conscienciació social i impulsa accions per a la
participació de la ciutadania en la gestió de residus.
L’impost del COR, tan qüestionat en els últims anys, té com
objectiu el finançament dels serveis de transferència i trans92

port a planta, tractament, valorització i eliminació de residus, i la gestió dels ecoparcs.
Apareix un false mite de la NO necessitat de separar residus
i depositar-los en els contenidors adients per la simple raó
de ja pagar aquest impost. Per què no és cert?
La regulació de la quantia de l’impost en cada municipi té
en compte la quantitat de residus generats. La taxa del cor
es calcula com:

És a dir, la col·laboració ciutadana (amb l’ús dels contenidors
selectius i dels ecoparcs) es tradueix en la reducció de residus no selectius, i per tant, el càlcul de l’impost pot canviar
a la baixa.
Per finalitzar, és tasca de tots, col·legi i famílies, treballar al
voltant de la responsabilitat social i la contribució activa i
voluntària en la millora social, econòmica i ambiental de la
societat, mitjançant la formació de les noves generacions i
donant exemple d’actituds col·laboratives al respecte.
Adela Ribera. Professora de tecnologia.

Més Enllà
Itaka
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L

a xarxa Itaka-Escolapis ha recaptat per a impulsar la presencia escolàpia en la
RD del Congo 223.390,63 €. La campanya va ser impulsada per 75 presencies
escolàpies d’11 països.
Ha sigut una gran oportunitat per a acostar-nos a la realitat de la RD del Congo i
crear xarxa escolàpia.
GRÀCIES A TOTES LES PERSONES QUE HO HEU FET POSSIBLE!
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Benvinguts pares i mares!
Els pares hem de ser conscients que les famílies som un
membre més de la comunitat educativa, juntament amb
els propis alumnes i professors.
Tots els que formem part de l’ACPA som pares i mares
compromesos amb l’educació dels nostres fills en particular, i amb la millora de la comunitat educativa en general.
Creiem que és de vital importància la nostra implicació. És
una tasca comuna.
Aquest curs s’ha renovat la Junta Directiva de l’ACPA. Assumim amb il·lusió aquest compromís i volem animar-vos a
tots a sentir-vos part activa de l’ACPA.
Com pots participar?
Fent-te soci i a més dedicant una mica del teu temps
formant part o col·laborant amb la Junta Directiva de
l’ACPA en alguna tasca concreta.
Col·laborant puntualment o de manera regular en
l’organització i preparació de les activitats que es vagen
a realitzar: festes, excursions, dies temàtics, xarrades, tallers, confecció de materials per a les anteriors…
Assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per a informar les famílies, organitzar i preparar activitats, debatre temes d’interés, podent participar en la
presa de decisions de l’ACPA.
Transmetent les vostres inquietuds, queixes, suggeriments, idees, proposant activitats… o qualsevol comentari que considereu interessant.

Revista 2018 - 2019

Participar accedint a les nostres xarxes socials, on
anirem actualitzant les notícies perquè estigueu al corrent de les activitats que es realitzen, les convocacions
de les reunions, assemblees… i també on podreu realitzar
comentaris i expressar les vostres opinions, experiències,
idees…
Informant-nos d’esdeveniments o notícies que considereu d’interés per als nostres fills, mares i pares, l’Escola
o el món educatiu: beques, concursos, tallers, projectes…
Les quotes de cada família + l’esforç d’un gran equip de voluntaris ens van permetre:
• Curs de tècniques d’estudi.
• Visita de La Castanyera el dia de Sant Josep de Calassanç
• Concurs de felicitacions de Nadal.
• Plantada de l’arbre de Nadal.
• Concurs de cartells de Falles.
• Desdejuni cardiosaludable amb FUVAMA i Teika.
• Desdejuni solidari,
• Escola de pares i mares.
• Escenari Festival Fi de Curs
• Escenari Festival Escola de Dansa
• Gestió de descomptes per a associats.
• I a més, som nº 1 organitzant festes
Perquè el col·legi som tots: alumnes, professors, mares i pares…
No veges només com creixen els teus fills, ajuda’ls a créixer!
Junta Directiva de l’ACPA
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Jornada Esportiva Solidària
E

l passat dissabte, 19 d’octubre, es va celebrar la III JORNADA ESPORTIVA SOLIDÀRIA al poliesportiu de Beniopa. Aquesta jornada tenia 2 grans objectius
marcats, passar un dia en fraternitat, i a més practicant esport i per altra banda
recaptar diners per a la nostra ONG, Itaka Escolapis. Els dos objectius es van
acomplir i es van superar les previsions inicials. Hi hagué un gran nombre de
participants i s’aconseguí recaptar un total de 920 € .
Tots els participants s’ho passaren d’allò més bé, especialment els més menuts,
que aconseguiren guanyar una medalla i no van parar de jugar tota l’estona.
Volem agrair a totes les empreses que van col·laborar conformant el cartell
solidari, sense l’ajuda d’aquestes no haguera sigut possible arribar a esta
quantitat tan elevada.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació i us esperem el proper any!
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ESCOLA DE MÚSICA I DANSA CALASSANÇ
N

ombrosos estudis en els últims anys han demostrat que
practicar música i la dansa ajuden a la formació integral
de les persones ja que implica el desenvolupament de la sensibilitat, la imaginació, la creativitat i l’expressió personal, i
fomenta valors i actituds democràtiques com el respecte, la
capacitat de cooperació i la solidaritat
Al llarg de la història, la música i la dansa han estat lligades a l’educació gràcies als efectes positius que pot tenir en
el desenvolupament intel·lectual i emocional dels xiquets i
xiquetes. A l’antiga cultura grega, filòsofs com Plató i Aristòtil vam comprendre la importància i necessitat d’una primerenca educació musical, amb totes les seves bondats,
considerant la música essencial per a una veritable educació
integral.
Actualment els estudis científics assenyalen que la música
té efectes positius en el desenvolupament cognitiu, creatiu, intel·lectual i psicològic dels més menuts. Fins i tot s’ha
demostrat que la música estimula l’hemisferi esquerre del
cervell, l’encarregat de l’aprenentatge del llenguatge, els números i l’ús de la lògica.
A més a més, l’aprenentatge artístic ajuda a la socialització
i fomenta la col·laboració, l’esperit crític i el respecte quan
es fan activitats col·lectives. A més, a través de les cançons

i el ball es poden aprendre valors, hàbits, l’alfabet, les taules
de multiplicar, etc.
I per què és tan important? Perquè la música ens acompanya en totes les etapes de la nostra vida i, afortunadament,
hui en dia la comunitat educativa té clar el paper clau que
juga la música i la dansa en la formació global dels alumnes
i tant els pares com la societat en general comprenen que
les matèries artístiques són importants per al bon desenvolupament dels alumnes.
Per totes aquestes raons, L’Escola de Música i Dansa Calassanç permet donar l’oportunitat a tot l’alumnat que ho desitge, de disfrutar de la música i la Dansa des dels tres anys i
així poder completar la seua formació acadèmica i personal.
Aquest projecte ja consolidat ha permés a nombrosos xiquets i xiquetes entrar en contacte amb la música i el ball.
A més a més alguns d’aquests alumnes han continuat els
seus estudis professionals en diferents Conservatoris de la
nostra comarca.
Amb classes individuals i col·lectives de totes les especialitats, audicions i recitals els xiquets no sols treballen al llarg
de tots el curs els continguts artístics, si no que també aprenen a treballar en grup i a valorar l’esforç com una eina per
al seu creixement personal.
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